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RESUMO 

 
Avaliou-se neste estudo as respostas cardiovasculares agudas após terapias não-
farmacológicas para o controle da pressão arterial (PA) de 12 homens hipertensos 
(50,8±5,9 anos), onde realizaram randomicamente: Acupuntura (ACUP) em 
Pericárdio 6; Exercício aeróbio (EXER) a 60% da frequência cardíaca (FC) de 
reserva; Inalação de óleo de eucalipto (ÓLEO); e sessão controle (CONT), as quais 
duraram 20 minutos, com 72h entre elas. Avaliou-se PA, FC e variabilidade da 
frequência cardíaca (VFC) pelo registro das séries dos intervalos R-R (RRi) da FC, 
onde foram analisados os componentes: RRi; Raiz quadrada da média do quadrado 
das diferenças entre intervalos RRi adjacentes (RMSSD); Porcentagem dos RRi 
adjacentes com diferença superior a 50ms (pNN50); Componente de baixa 
frequência (LF) e alta frequência (HF); razão entre LF e HF (LF:HF); e o desvio 
padrão dos intervalos RRi (SD1). Observou-se a recuperação após terapia (REC-
Pós), os efeitos do estresse cardiovascular pelo cold pressor test (CPT), 
recuperação após CPT (REC-CPT) e períodos vigília e sono. Na REC-Pós houve 
redução no duplo produto (DP) para ÓLEO (-836,9±261,5 mmHg*bpm) e aumento 
da FC (11,0±2,2 bpm) e DP (1528,4±326,2 mmHg*bpm) para EXER. Durante o CPT, 
em todas as sessões, houve elevação da PA sistólica (PAS) (ACUP: 29,1±4,7 
mmHg; EXER: 20,6±4,3 mmHg; ÓLEO: 28,3±6,3 mmHg e CONT: 26,5±4,2 mmHg), 
PA diastólica (PAD) (ACUP: 18,5±1,6 mmHg, EXER: 15,2±1,5 mmHg, ÓLEO: 
12,8±1,5 mmHg e CONT: 16,5±2,5 mmHg) e PA média (PAM) (ACUP: 22,2±2,2 
mmHg, EXER: 17,0±2,3 mmHg, ÓLEO: 18,0±3,5 mmHg e CONT: 19,8±2,9 mmHg). 
Na REC-CPT, houve redução da FC para ACUP (-5,5±2,3 bpm), ÓLEO (-7,0±1,1 
bpm) e CONT (-5,8±1,4 bpm), além de aumento do RRi para ÓLEO (121,7±29,8 
ms). Para as demais variáveis autonômicas, na REC-Pós houve aumento do LF para 
EXER (18,3±6,0 n.u.) e ACUP (13,6±2,2 n.u.), do LF:HF para EXER (8,4±2,1) e 
ACUP (4,7±1,0), e diminuição do HF para EXER (-18,6±5,7 n.u.) e ACUP (-13,6±2,2 
n.u.).  Durante o sono, reduziu-se PAS para ACUP (-12,3±4,5 mmHg), PAD e PAM 
para ACUP (-10,5±1,6 mmHg e -11,1±2,4 mmHg, respectivamente) e para ÓLEO (-
8,4±2,9 mmHg e -9,8±3,9 mmHg, respectivamente), FC para ACUP (-7,6±2,2 bpm), 
EXER (-7,0±1,6 bpm), ÓLEO (-8,6±1,6 bpm) e CONT (9,3±2,0 bpm), DP para ACUP 
(-1862,5±459,6 mmHg*bpm), e aumentou RRi para EXER (131,8±49,3 ms) e ÓLEO 
(155,7±36,4 mmHg). Ainda no sono o RMSSD aumentou para EXER (12,6±2,5 ms) 
e ÓLEO (9,9±3,6 ms), pNN50 e SD1 para EXER (6,6±2,0% e 8,9±1,8 ms, 
respectivamente) e SD1 para ÓLEO (6,1±1,9 ms). Na vigília o LF aumentou para 
EXER nas horas 4 (16,1±5,1 n.u.), 8 (16,9±5,8 n.u.), e 12 (13,8±6,5 n.u.) e para 
ACUP na hora 4 (14,3±3,0 n.u.); o LF:HF aumentou nas horas 4 (6,7±1,2), 8 
(5,3±1,0) e 12 (5,6±1,4) para ACUP, nas horas 4 (5,8±1,2), 8 (6,3±1,5) e 12 (5,9±2,1) 
para EXER e nas horas 4 (4,7±1,3) e 8 (5,7±1,5) para ÓLEO; o HF diminuiu para 
ACUP na hora 4 (-14,4±3,0 n.u.) e para EXER nas horas 4 (-16,2±5,1 n.u.), 8 (-
16,7±5,7 n.u.) e 12 (-13,9±6,6 n.u.). Conclui-se que ACUP e ÓLEO modularam a PA, 
enquanto que ACUP, EXER e ÓLEO modularam o tônus autonômico. 
 
 
Palavras-chave: Terapias alternativas. Sistema nervoso autônomo. Estresse 
cardiovascular. 
 
 
 



ABSTRACT 

It was evaluated in this study the acute cardiovascular responses after non-
pharmacological therapies to blood pressure (BP) control of 12 hypertensive mens 
(50,8±5,9 years), which conducted randomly: Acupuncture (ACUP) in pericardium 6; 
Aerobic exercise (EXER) to 60% of heart rate (HR) reserve; Inhalation of eucalyptus 
oil (OIL); and control (CONT) session which lasted 20 minutes, with 72h between 
them. Was evaluated BP, HR and heart rate variability (HRV) for registering the 
series of RR intervals (RRi) HR, where the components were analyzed: RRi; Square 
root mean square of differences between adjacent RR intervals (RMSSD); 
Percentage of adjacent RRi with difference of more than 50ms (pNN50); Low 
frequency component (LF) and high frequency (HF); ratio of LF and HF (LF:HF); and 
the standard deviation of RRi (SD1) intervals. It was observed in recovery after 
therapy (REC-Post), the effects of cardiovascular stress by cold pressor test (CPT) 
CPT recovery (REC-CPT) and wakefulness and sleep periods. In the REC-Post there 
was a reduction in the product (RPP) for OIL (-836,9±261,5 mmHg*bpm) and 
increased heart rate (11,0±2,2 bpm) and DP (1528,4±326,2 mmHg*bpm) to EXER. 
During the CPT, in every session, there was an increase in systolic BP (SBP) (ACUP: 
29,1±4,7 mmHg; EXER: 20,6±4,3 mmHg; OIL: 28,3±6,3 mmHg and CONT: 26,5±4,2 
mmHg), diastolic BP (DBP) (ACUP: 18,5±1,6 mmHg, EXER: 15,2±1,5 mmHg, OIL: 
12,8±1,5 mmHg and CONT: 16,5±2,5 mmHg) and mean BP (MBP) (ACUP: 22,2±2,2 
mmHg, EXER: 17,0±2,3 mmHg, OIL: 18,0±3,5 mmHg and CONT: 19,8±2,9 mmHg). 
In the REC-CPT, there was reduction in HR for ACUP (-5,5±2,3 bpm), OIL (-7,0±1,1 
bpm) and CONT (-5,8±1,4 bpm), as well increase the RRi for OIL (121,7±29,8 ms). 
For other autonomic variables, the REC-Post was increased to LF EXER (18,3±6,0 
n.u) and ACUP (13,6±2,2 n.u), LF: HF to EXER (8,4±2,1) and ACUP (4,7±1,0), and 
decreased HF to EXER (-18,6±5,7 n.u) and ACUP (-13,6±2,2 n.u). During sleep, 
decreased SBP for ACUP (-12,3±4,5 mmHg), DBP and MBP for ACUP (-10,5±1,6 
mmHg and -11,1±2,4 mmHg, respectively) and OIL (-8,4±2,9 mmHg and -9,8±3,9 
mmHg, respectively), FC to ACUP (-7,6±2,2 bpm), EXER (-7,0±1,6 bpm), OIL (-
8,6±1,6 bpm) and CONT (9,3±2,0 bpm), DP for ACUP (-1862,5±459,6 mmHg*bpm), 
and increased RRi to EXER (131,8±49,3 ms) and OIL (155,7±36,4 mmHg). Still a 
sleep the RMSSD increased to EXER (12,6±2,5 ms) and OIL (9,9±3,6 ms), pNN50 
and SD1 to EXER (6,6±2,0% and ± 8,9±1,8 ms, respectively) and SD1 to OIL 
(6,1±1,9 ms). In the wakefulness LF increased to EXER in 4 hours (16,1±5,1 n.u), 8 
(16,9±5,8 n.u), and 12 (13,8±6,5 n.u) and time ACUP 4 (14,3±3,0 n.u); LF:HF 
increased in 4 hours (6,7±1,2) 8 (5,3±1,0) and 12 (5,6±1,4) to ACUP, in 4 hours (± 
5,8±12) 8 (6,3±1,5) and 12 (5,9±2,1) and the EXER for 4 hours (4,7±1,3) and 8 
(5,7±1,5) for OIL; HF ACUP decreased to 4 hours at (-14,4±3.0 n.u) and EXER in 4 
hours (-16,2±5,1 n.u), 8 (-16,7±5,7 n.u) and 12 (-13,9±6,6 n.u). In conclusion, ACUP 
and OIL modulated the PA, while ACUP, EXER and OIL modulate the autonomic 
tone. 
 
 
Key-words: Alternative therapies. Autonomic nervous system. Cardiovascular stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que cerca da metade das mortes por doenças cardiovasculares 

(DCV) e acidente vascular cerebral (AVC) seja causada pela hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), condição clínica multifatorial que afeta cerca de 40% de toda 

população mundial acima dos 25 anos (LASLETT et al., 2012). Está documentado 

que alterações no sistema nervoso autônomo (SNA), com o aumento da atividade do 

sistema nervoso simpático (SNS) e alterações no barorreflexo arterial sejam vias 

mecanísticas envolvidas na HAS (ZHOU; LONGHURST, 2012). 

Cada período da história foi marcado por um modelo de saúde adotado, e 

suas bases originam dos conceitos culturais e materiais de cada época. Atualmente, 

o modelo ocidental principal vigente é o biomédico, fundamentado na dicotomização 

e superespecialização das diversas áreas do conhecimento. Tal abordagem já está 

consagrada em função das importantes descobertas e realizações no tratamento 

das mais diversas condições. Entretanto, há algumas décadas este modelo tem sido 

questionado quanto a sua abordagem centralizada na doença específica, e não na 

saúde do indivíduo como um ser complexo e integral (LUZ et al., 2006). Esse 

aspecto possibilita o surgimento e expansão de novas formas de discutir o processo 

saúde-doença-tratamento, chamadas de “terapias alternativas e complementares” 

(OTANI; DE BARROS, 2011), que aprofunda a visão do ser humano como parte 

integrada do universo, influenciado pelo ambiente natural em que vive e seu estilo 

de vida (BARROS, 2000).  Na década de 1990 foi criado, nos Estados Unidos, o 

National Center for Complementary and Alternative Medicine, que adota a seguinte 

definição para Medicina Alternativa e Complementar: Complementary and alternative 

medicine is a group of diverse medical and health care systems, pratices, and 

products that are not presently considered to be part of conventional medicine 

(NCCAM).  

Dentre as terapias alternativas complementares, destaca-se a acupuntura 

como uma das técnicas da medicina tradicional chinesa, caracterizada pela inserção 

e manipulação de agulhas em pontos específicos do corpo e já praticada há cerca 

de 2.500 anos (LONGHURST, 2013). Em 1979 a Organização Mundial de Saúde 

lançou um catálogo com 41 doenças tratáveis pela acupuntura, e após vinte e cinco 

anos de pesquisas publicou o documento: Acupuncture: Review and analysis of 

reports on controlled clinical trials (WHO, 2003). A HAS é citada, e a eficácia da 
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acupuntura é tida como similar ao tratamento medicamentoso convencional, 

contudo, sem efeitos colaterais, onde um dos pontos mais investigados, pelo seu 

efeito no sistema cardiovascular é o ponto 6 do canal do pericárdio (PC6 / Neiguan) 

(KURONO et al., 2011). 

Algumas evidências apontam para uma projeção da acupuntura em estímulos 

no tronco cerebral, mais especificamente no bulbo (LI et al., 2012; TJEN-A-LOOI et 

al., 2006). A acupuntura reduz a atividade do SNS através da modulação neuronal 

do bulbo realizada pelo mesencéfalo, inibindo neurônios simpáticos pré-motores do 

bulbo. Dessa forma, o balanço simpato-vagal pode ser ajustado com consequente 

reflexo na redução da pressão arterial (PA). Além disso, durante a acupuntura ocorre 

a liberação de neurotransmissores como a endorfina, encefalina e ácido gama-

aminobutirico (GABA), que também parecem agir nas regiões do hipotálamo e 

mesencéfalo (TJEN-A-LOOI et al., 2006).  

Tanto no tratamento da HAS, quanto na sua prevenção, é de fundamental 

importância que haja mudanças no estilo de vida do paciente (MANCIA; FAGARD; 

NARKIEWICZ, 2013). Para tanto, pode-se destacar outros aspectos como a 

diminuição da ingestão de sal, o consumo moderado de álcool, o aumento no 

consumo de vegetais e frutas, a manutenção do peso corporal ideal, e prática 

regular de atividade física (DICKINSON et al., 2006). Estudos tem mostrado a 

importância da atividade física regular, principalmente o exercício aeróbio (EA) 

(BRUM et al., 2004; CARDOSO JR et al., 2010; CORNELISSEN; SMART, 2013; 

KELLEY; KELLEY, 2008; PONTES et al., 2010) na manutenção da PA em níveis 

aceitáveis para saúde, e também os efeitos agudos de tal abordagem (KEESE et al., 

2012; MORAES et al., 2007). 

O efeito hipotensor pós-exercício (HPE) é um fenômeno caracterizado pela 

redução da PA durante o período de recuperação de uma sessão de exercício físico, 

no qual os níveis pressóricos se tornam inferiores aos observados antes da sessão 

(BRUM et al., 2004; PONTES et al., 2010). Um possível mecanismo na explicação 

da HPE está relacionado ao aumento do tônus vagal logo após o exercício físico 

(MOREIRA et al., 2014). Além disso, a significância clínica da HPE sugere que o 

fenômeno se mantenha durante a maior parte das 24h após a realização do 

exercício físico (BRUM et al., 2004). Contudo, alguns fatores são determinantes na 

magnitude da redução aguda dos níveis pressóricos, assim como sua manutenção 

em valores reduzidos, tais como intensidade do exercício físico, duração da sessão, 
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valor da PA previamente à sessão (ABAD et al., 2010; LATERZA; RONDON, 

NEGRÃO, 2006), e fatores genéticos (ROLIM; BRUM, 2005). Além disso, o 

reestabelecimento da frequência cardíaca (FC) após o exercício físico também 

depende de condições autonômicas cardíacas e nível de aptidão física de cada 

indivíduo (ABAD et al., 2010). 

Vale salientar que na atualidade a medicina complementar tem sido utilizada 

como forma de tratamento em todo o mundo (WU; WANG; KENNEDY, 2011), e sua 

prática cresce a cada dia nos países ocidentais (FOX et al., 2010). Nesse sentido, 

outra terapia alternativa pode ser destacada a partir da aromaterapia, com seus 

efeitos causados pela inalação de moléculas voláteis através da mucosa nasal, e a 

absorção dessas substâncias se reflete em sinais químicos dentro do organismo. A 

partir disso, tais impulsos são enviados e processados pelo bulbo olfatório, 

interagindo com o sistema neurofisiológico para então produzir os efeitos fisiológicos 

e psicológicos desejáveis. Ademais, a aromaterapia apresenta suas vantagens por 

ser de baixo custo financeiro e fácil aplicação, entretanto, deve receber uma atenção 

especial quanto aos seus mecanismos de funcionamento (STEA; BERAUDI; DE 

PASQUALE, 2014).  

Presente em uma grande variedade de plantas, o 1,8 cineol (eucaliptol) é o 

composto de um óleo essencial extraído da folha do eucalipto pelo processo de 

destilação. Esse composto atua como dilatador da musculatura lisa vascular e das 

vias aéreas. Em vista desta propriedade, tal substância é usada na fabricação de 

medicamentos destinados ao tratamento de patologias do trato respiratório, tais 

como bronquite e asma (LAHLOU et al., 2002; PINHO-DA-SILVA et al., 2010; 

SOARES et al., 2005). Se tratando do sistema cardiovascular, há evidências da 

atuação do 1,8 cineol na redução do influxo de cálcio no músculo cardíaco de ratos,  

levando a uma diminuição do inotropismo cardíaco. Tal cascata pode desencadear a 

redução da força de contração dos músculos papilares em até 50%, levando a uma 

diminuição da pressão aórtica (SOARES et al., 2005).  

Apesar dos estudos supracitados destacarem individualmente os efeitos das 

diferentes terapias alternativas complementares e não farmacológicas no sistema 

cardiovascular, nenhum estudo ainda buscou comparar respostas agudas 

cardiovasculares (PA e modulação autonômica) durante os subsequentes momentos 

de vigília e sono após aplicação da acupuntura, EA e da inalação do óleo essencial 

de eucalipto (OEE) em uma amostra de indivíduos hipertensos. Tais informações 
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podem contribuir com o corpo de conhecimento na área da saúde cardiovascular, 

bem como sugerir terapias alternativas multidisciplinares para a prevenção, controle 

e tratamento da HAS através de estratégias saudáveis e de baixo custo biológico 

para o usuário, quando comparado à utilização de alguns medicamentos 

farmacológicos. 
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OBJETIVOS 
 
2.1 Geral 

Investigar as respostas cardiovasculares agudas em indivíduos hipertensos a 
partir de diferentes terapias não farmacológicas. 
 
2.2 Específicos 

Mensurar e comparar e as respostas de PA e variabilidade da frequência 
cardíaca (VFC), nos períodos vigília e sono, após sessões de acupuntura, EA e 
inalação de OEE; 

 Avaliar o efeito do estresse cardiovascular induzido a partir das respostas de 
reatividade de PA e VFC em indivíduos hipertensos 1h após sessões de acupuntura, 
EA e inalação de OEE.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Hipertensão arterial sistêmica 

A HAS é diagnosticada por mensurações elevadas e mantidas de PA através 

da medida casual, realizado por qualquer profissional de saúde. Perante a V 

Diretrizes de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, os níveis brasileiros recomendados atuais de PA na MAPA 

para 24h são os seguintes: Ótima -  PA sistólica (PAS) < 115 mmHg e PA diastólica 

(PAD) < 75 mmHg; Normal - PAS < 125 mmHg e PAD < 75 mmHg; Limítrofe - PAS 

126 a 129 mmHg e PAD 76 a 79 mmHg; Hipertensão ambulatorial - PAS ≥ 130 

mmHg e/ou PAD ≥ 80 mmHg (SBC, 2011).  

Em 2013, no Brasil 31,3 milhões de indivíduos maiores de 18 anos (21,4% da 

população) relataram ser hipertensos. As regiões que apresentaram menores 

índices de afecção foram a Norte (14,5%) e Nordeste (19,4%), já a região Sudeste 

apresentou a maior proporção de indivíduos maiores de 18 anos com HAS (23,3%). 

Ainda entre a população maior de 18 anos, em relação ao gênero, as mulheres 

referiram sofrer de HAS em maior proporção (24,2%) quando comparado aos 

homens (18,3%), e à medida que se aumenta a idade, também aumenta o número 

de relatos do diagnóstico, ficando da seguinte forma as proporções: 18 a 29 anos 

(2,8%); 30 a 59 anos (20,6%); 60 a 64 anos (44,4%); 65 a 74 anos (52,7%); mais de 

75 anos (55,0%) (IBGE, 2014). No Brasil, a principal causa de morte é por DCV, 

onde a HAS faz parte desse grupo, e esse dado tende a se manter, pois a HAS é 

uma doença que tem alta prevalência e baixos níveis de controle. O risco de morte 

por DCV é diretamente proporcional à elevação da PA a partir de um nível 

pressórico de 115/75 mmHg. Algumas das consequências da alta prevalência de 

DCV no Brasil é o alto custo socio-econômico e em serviços médico-hospitalares 

que são gerados por conta de frequentes internações. Como exemplo, no ano de 

2007, apenas por internações por DCV no sistema único de saúde (SUS) foram 

registradas 1.157,509 internações. Apenas no mês de novembro de 2009 houve 

91.970 internações em hospitais devido a complicações por DCV, gerando um custo 

de R$ 165.461,33 aos cofres públicos (SBC, 2010).  

A HAS, juntamente com outras afecções crônicas, está seriamente envolvida 

nas causas de morte por doenças DCV, configurando um dos maiores fatores de 

risco nos casos de AVC e infarto agudo do miocárdio (IAM) (GOODARZ et al., 2013). 
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Como uma condição clínica multifatorial, geralmente tem relação com disfunções de 

alguns órgãos chamados órgãos-alvo, como o coração, encéfalo, rins e vasos 

sanguíneos, e também pode estar presente em disfunções metabólicas do 

organismo (SBC, 2010).  

 Há fortes evidências de que o aumento da atividade do SNS e alterações no 

barorreflexo arterial estejam ligados no desenvolvimento dessa patologia, onde a 

ativação crônica do SNS e o sistema renina-angiotensina (SRA) são citados como 

os dois principais agentes envolvidos na HAS (ZHOU; LONGHURST, 2012). Uma 

das regiões mais importantes na modulação do sistema cardiorespiratório é o tronco 

cerebral, mais especificamente o bulbo (TJEN-A-LOOI, et al., 2006), recebendo 

impulsos do hipotálamo, mesencéfalo, além de barorreceptores e quimorreceptores 

(LI et al., 2012). São diversas as vias pelas quais a atividade simpática pode 

aumentar a PA. Sabe-se que o controle da constrição arterial e a força e frequência 

da contração ventricular são desempenhados pelo SNA, além disso, o aumento da 

atividade nervosa simpática no sistema renal causa aumento da secreção de renina, 

enzima responsável pela ativação do SRA, que por sua vez aumenta a 

vasoconstrição, contribuindo ainda mais para o aumento da PA (ZHOU & 

LONGHURST, 2012). Os barorreceptores arteriais, localizado na aorta e nos seios 

carotídeos (IRIGOYEN; KRIEGER; CONSOLIM-COLOMBO, 2005) são as principais 

estruturas responsáveis pela detecção da variação da PA através da sua 

comunicação com o núcleo do trato solitário do sistema nervoso central (SOCESP, 

2005) onde o SNA responderá com a modulação simpato-vagal para regular a FC, a 

resistência vascular periférica (RVP) e contratilidade cardíaca. Em indivíduos 

hipertensos essa cascata de ações está prejudicada por consequência da redução 

da sensibilidade barorreflexa (IRIGOYEN; KRIEGER; CONSOLIM-COLOMBO, 

2005), sendo que nos idosos os vasos já se encontram mais rígidos pelo aumento 

da síntese de colágeno e diminuição da síntese de elastina, isto já dificulta o 

funcionamento dos barorreceptores, prejudicando a regulação da PA pela não 

detecção da sua alteração (CONSOLIM-COLOMBO; IRIGOYEN; KRIEGER, 2005). 

Os receptores pulmonares, responsáveis por mudanças na pressão das câmaras 

cardíacas e os quimiorreceptores arteriais, responsáveis por captar alterações dos 

gases oxigênio e dióxido de carbono e pela concentração hidrogeniônica (ph) no 

sangue são outros dois mecanismos que mantém a PA através da função nervosa 
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mediada pelo SNA com o balanço simpato-vagal (IRIGOYEN; KRIEGER; 

CONSOLIM-COLOMBO, 2005).  

As maiores partes dos eventos cardiovasculares como o IAM, por exemplo, 

ocorre nas primeiras horas da manhã, geralmente entre 06 da manhã e o meio dia. 

Esses eventos muitas vezes terminam em morte súbita do sujeito e tem ligação com 

o aumento da atividade simpática e do SRA, pois é neste período que geralmente 

ocorre a transição entre o sono e a vigília, onde o sujeito sai de um estado em que o 

sistema parassimpático está mais ativo e o sistema simpático passa a assumir esta 

função, levando à elevação repentina e brusca PA. Durante este período da manhã, 

aumentos entre 10 a 30 mmHg na PAS e 7 a 23 mmHg na PAD podem ser muito 

perigosos quanto ao risco de um IAM ou AVC. Pesquisas que testam os efeitos de 

terapias anti-hipertensivas são eficazes quando realizadas com mensurações de 

24h, pois assim consegue-se observar a ascensão matinal da PA (LACOURCIERE 

et al., 2011).       

Diversos fatores, tais como os neuro-humorais, comportamentais e 

ambientais interferem na PA, fazendo com que esta esteja sempre em oscilação. 

Por conta disso e dos fatores de erro que podem estar presentes na aferição da PA 

no consultório por medida casual, e do número reduzido de leituras que esse tipo de 

mensuração oferece, se desenvolveram equipamentos que captassem as medidas 

de PA em condições mais propícias com as condições reais de vida. A MAPA é um 

método que permite a mensuração indireta e contínua da PA enquanto o sujeito 

segue a vida diária habitual na vigília e no sono, podendo durar até mais de 24h. A 

análise do comportamento da PA nos períodos de 24h, na vigília e no sono é de 

extrema importância clínica e mostram correlação direta com desfechos e 

mortalidade por DCV (SBC, 2011). Durante o período do sono é esperado que 

ocorra uma redução da PA quando comparado com o período de vigília, sendo o 

valor normal de descenso esperado maior que 10%. 

Uma diminuição sustentada de 5 mmHg na PAD é capaz de reduzir entre 35 a 

40% o risco de AVC em sujeitos de meia idade, e também está associada com 

redução de 25% do risco de desenvolvimento de insuficiência renal crônica. 

Diversos estudos clínicos randomizados mostram que a manutenção da PAD entre 

80 e 85 mmHg na maioria dos pacientes é de grande importância para se afastar 

riscos de DCV. A redução da PAS em hipertensos, a níveis menores que 140 mmHg 
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é de difícil alcance, mesmo em estudos clínicos controlados que consigam diminuir a 

PAD a níveis inferiores a 90 mmHg (SOCESP, 2005).  

O tratamento medicamentoso na HAS deve ser introduzido quando os níveis 

pressóricos estão muito elevados ou com alto risco de DCV (PA acima do estágio 2). 

Mudança no estilo de vida também deve ser incorporada através da melhora da 

alimentação e prática de atividades físicas, para que junto com o tratamento 

medicamentoso a PA venha e ter níveis aceitáveis. Entretanto, há casos em que o 

quadro do sujeito não necessite de medicação no momento, e então se pode decidir 

a iniciar a praticar hábitos saudáveis, objetivando atingir a meta de PA satisfatória 

durante três a seis meses. Neste período o sujeito deve ser avaliado, pelo menos 

mensalmente e seus níveis de PA sempre aferidos e analisados. O objetivo desta 

tomada é diminuir a PA apenas com mudanças nos hábitos de vida, sem uso de 

medicação. Contudo, caso os índices almejados são sejam alcançados, ou o 

indivíduo não se mostre comprometido com o processo de mudança, deve-se 

sugerir o uso de medicamentos anti-hipertensivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

Atualmente, com o avançar das pesquisas e dos laboratórios farmacológicos, 

existem diversas classes de medicamentos para controle da PA, com efeitos 

comprovados e bem tolerados. O tratamento medicamentoso na HAS busca as 

taxas de eventos cardiovasculares fatais e não fatais, e para isso visa reduzir e 

manter, no mínimo, os níveis de PAD e PAD em 140 e 90 mmHg, respeitando os 

aspectos inerentes a cada sujeito (SOCESP, 2005). No Brasil, para tratamento da 

HAS, atualmente são usados medicamentos de sete classes, sendo elas: Diuréticos; 

Inibidores adrenérgicos; Vasodilatadores diretos; Bloqueadores dos canais de cálcio; 

Inibidores da enzima conversora da angiotensina; Bloqueadores do receptor AT da 

angiotensina II; Inibidor direto da renina. Os diuréticos têm dois objetivos: O de início 

é a redução do volume extracelular, e posteriormente a redução da RVP. Os 

inibidores adrenérgicos podem ser de ação central, que agem sobre os receptores 

alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos no SNC, reduzindo o tônus simpático; os 

betabloqueadores reduzem o débito cardíaco (DC), a secreção de renina, as 

catecolaminas nas sinapses nervosas e induz a readaptação dos barorreceptores; 

os alfa-bloqueadores geralmente são associados a outro medicamento anti-

hipertensivo por ter um efeito mais brando e lento; os vasodilatadores diretos tem 

função hipotensora por reduzir o tônus muscular vascular, dessa forma diminuindo a 

RVP; os antagonistas dos canais de cálcio também reduzem a RVP, mas sua ação é 
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pela diminuição da concentração de cálcio nas células musculares lisas vasculares; 

os inibidores da enzima conversora da angiotensina impedem a transformação da 

angiotensina I pela II, assim diminui a retenção de sódio e água no organismo; Os 

bloqueadores do receptor AT da angiotensina II impedem a ação da angiotensina II, 

também interferindo na retenção de sódio no organismo; por fim, os inibidores direto 

da renina impedem a formação da angiotensina II (SBC, 2010). 

 A busca de novas terapias para tratar HAS, principalmente de maneira não 

medicamentosa, tais como o a acupuntura, exercício físico e aromaterapia são de 

extrema importância, tendo em vista os milhares de casos que já existem e que vem 

surgindo, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente nos países 

ocidentais. Eventos cardiovasculares como IAM e AVC podem ser diminuídos em 

incidência com atenuações de 2,7 mmHg e 1,9 mmHg nas PAS e PAD, 

respectivamente quando essas são mantidas de maneira prolongada nos indivíduos. 

Essa diminuição tem significância clínica comprovada, apesar de ser aparentemente 

baixa (KSH, 2009). Estudos revelam que pode-se alcançar redução de 

aproximadamente 25% no risco de desenvolvimento de cardiopatia isquêmica, e 

40% no risco de um episódio de AVC com atenuação de 10 mmHg e 5 mmHg na 

PAS e PAD, respectivamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

Como a HAS é uma doença multifatorial e passível de controle, o ideal é que 

a equipe de saúde composta por agentes comunitários de saúde, educadores 

físicos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas e psicólogos faça uma 

abordagem interdisciplinar do paciente, avaliando e tratando o indivíduo de maneira 

integral (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

3.2 Variabilidade da frequência cardíaca 

O ritmo cardíaco é controlado por diversas vias, dentre elas o SNA e o próprio 

coração, conferindo-lhe capacidade de contração própria para o músculo através da 

inervação intrínseca. Muitos estudos têm analisado o controle do SNA por 

observações da VFC, e este tem se mostrado eficiente como preditor do 

funcionamento do sistema cardiovascular (LEE et al., 2010; VANDERLEI et al., 

2009). Os intervalos dos batimentos cardíacos são chamados intervalos RRi da VFC 

(RRi) do complexo QRS analisado durante o eletrocardiograma (ECG), e a VFC se 

caracteriza como as oscilações temporais presentes nestes intervalos. Tais 
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variações irão sinalizar o funcionamento do SNA e sua ação sobre o nódulo sinusal 

do coração (AUBERT; SEPS; BECKERS, 2003).   

A VFC tem sido muito utilizada como instrumento de estudos onde se 

investiga o funcionamento do SNA por ser uma medida não invasiva, e facilmente 

captada por aparelhos como eletrocardiógrafos, monitores de ECG e 

cardiofrequencímetros (AUBERT; SEPS; BECKERS, 2003). Estudos tem mostrado 

que não há diferenças estatísticas no registro da VFC através de um ECG e do 

cardiofrequencímetro Polar S810i, mostrando correlações positivas em vários 

parâmetros da VFC (VANDERLEI et al., 2009) tanto em repouso quanto em 

exercício. Após receptado por sensor específico externo e transferido para um 

computador, os dados da VFC podem ser analisados tanto por métodos lineares, 

onde são feitas análises no domínio do tempo (cálculos de índices estatísticos e 

geométricos) e no domínio da frequência (análise espectral), quanto por métodos 

não lineares. A observação pelo domínio do tempo é feita através da análise de 

cada intervalo RRi normal durante um intervalo de tempo específico, e então a partir 

de cálculos estatísticos ou geométricos como a média, desvio padrão e índices 

derivados do histograma ou do mapa de coordenadas cartesianas dos intervalos 

RRi, serão gerados os resultados por unidade de tempo em milissegundos (ms) 

(TASK FORCE HEART RATE VARIABILITY, 1996). 

As medidas estatísticas pela análise do domínio do tempo obtidos pelos 

intervalos RRi correspondentes são (AUBERT; SEPS; BECKERS, 2003; NOVAIS et 

a., 2004):  

 SDNN (standard deviation of the RRi interval): Desvio padrão de todos os 

intervalos RRi normais gravados em um intervalo de tempo, expresso em ms; 

 SDANN (standard deviation of the average RRi interval): Desvio padrão das 

médias dos intervalos RRi normais, a cada 5 min, em um intervalo de tempo, 

expresso em ms; 

 SDNNi (mean of 5 min standard deviation of RRi intervals calculated over 24 

h): Média do desvio padrão dos intervalos RRi normais a cada 5 min 

expresso em ms; 

 RMSSD (square root of the mean squared difference of successive RRi 

intervals): Raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre 

intervalos RRi normais adjacentes, em um intervalo de tempo, expresso em 

ms; 
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 NN50: Número de pares de intervalos RRi adjacentes diferentes por mais de 

50 ms em toda a gravação; 

 pNN50: Porcentagem dos intervalos RRi adjacentes com diferença de 

duração maior que 50ms. 

Os índices de RMSSD, NN50 e pNN50, todos eles de curto prazo, são os mais 

utilizados para análise deste tipo de domínio (TASK FORCE HEART RATE 

VARIABILITY, 1996). Tratando-se da análise da VFC no domínio do tempo pelos 

métodos geométricos, o índice triangular e a plotagem de Lorenz (Plot de Poincaré) 

são os mais utilizados na apresentação em padrões geométricos (AUBERT; SEPS; 

BECKERS, 2003). 

O domínio da frequência, como método linear na análise da VFC, fragmenta os 

intervalos RRi em quatro componentes oscilatórios. São eles: 

 HF (high frequency): Componente de alta frequência. Varia entre 0,15 a 0,4Hz  

e corresponde à modulação respiratória. É um indicador da atuação do nervo 

vago sobre o coração; 

 LF (low frequency): Componente de baixa frequência. Varia entre 0,04 e 

0,15Hz. Ação conjunta dos componentes vagal e simpático sobre o coração, 

com predominância do simpático; 

 VLF (very low fequency): Componente de muito baixa frequência, e ULF (ultra 

low frequency): Componente de ultra baixa frequência. Estes dois últimos são 

menos utilizados no estudo da VFC, e seus mecanismos fisiológicos ainda 

não são bem fundamentados. 

O índice LF/HF é a razão entre a LF sobre a HF, ou seja, reflete o balanço 

simpato-vagal sobre o coração através de oscilações entre o SNS e o sistema 

nervoso parassimpático (SNP) do SNA, porém tem maior influência simpática 

(VANDERLEI et al., 2009). 

Apesar da facilidade da captação da VFC no ser humano e sua análise, tal 

instrumento de avaliação possui algumas limitações na sua aplicação perante 

algumas condições. Indivíduos cardiopatas, dependentes do aparelho de marca-

passo, podem ter a FC regulada por este aparelho, não refletindo, desta forma a real 

atuação do SNA sobre o coração. Transplantados cardíacos e sujeitos com arritmias 

também não são indicados a terem a VFC analisada. Outros fatores podem gerar 

intervalos RRi não condizentes com a realidade, tais como batimentos ectópicos e 
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presença de artefatos (VANDERLEI et al., 2009).  Diversos estudos que investigam 

a atuação do SNA tem evidenciado um decréscimo da VFC em indivíduos 

sedentários e naqueles que sofrem de HAS (KARAS et al., 2008; NOVAIS et al., 

2004), entretanto, avaliando-se os índices RMSSD, VLF, LF e HF da VFC em 

homens, não foram  observadas diferenças significantes, durante o repouso, entre 

os saudáveis sedentários e os que sofrem de HAS e IAM ativos, ou seja, a atividade 

física provavelmente proporcionou uma alteração no SNA desses indivíduos 

(NOVAIS et al., 2004).  

O cardiofrequencímetro utilizado na pesquisa já foi empregado em diversas 

pesquisas de validação e com boa aceitação para reprodutibilidade da VFC, tanto 

em seres humanos quanto em animais. Gamelin, Berthoin e Bosquet (2006), num 

estudo envolvendo 18 seres humanos encontraram alta correlação (r=0,99; p<0,001) 

entre os registros dos intervalos RRi feitos pelo Polar S810i e o eletrocardiógrafo 

Physiotrace (Estaris, Lille, France), e ao comparar as análises no domínio tempo e 

frequência dos dois equipamentos, encontraram diferença apenas na análise 

RMSSD, na posição ereta. Porém, uma pesquisa realizada por Porto e Junqueira Jr 

(2009) evidenciou a confiabilidade da utilização do cardiofrequencímetro Polar® 

S810i, quando comparado com o ECG, para mensurações dos intervalos RRi da 

VFC, nas posições supina e ereta.  VANDERLEI et al. (2009) compararam as 

análises entre aparelhos de ECG e cardiofrequecímetros da marca Polar®, e 

concluíram que ambos foram capazes de detectar com fidedignidade as variações 

dos intervalos RRi. Desta forma pode-se afirmar que o frequencímetro da marca 

Polar® modelo S810i é eficiente nas mensurações dos intervalos RRi da VFC.  

 

3.3 Acupuntura 

A acupuntura é uma das técnicas da Medicina Tradicional Chinesa, 

caracterizada pela inserção e manipulação de agulhas em pontos específicos do 

corpo. Essa modalidade chinesa tem sido praticada há mais de 3.000 anos, e sua 

eficácia clinica já é comprovada em diversos distúrbios, principalmente quando o 

SNA está envolvido (KURONO et al., 2011; LONGHURST, 2013). Em 1979 a 

Organização Mundial de Saúde lançou um catálogo com 41 doenças tratáveis pela 

acupuntura, e após vinte e cinco anos de pesquisas em renomadas instituições de 

todo o mundo, publicou o documento: Acupuncture: Review and analysis of reports 

on controlled clinical trials (WHO, 2003), onde mostra os resultados encontrados. A 

http://www.wpro.who.int/health_topics/traditional_medicine/publications.htm
http://www.wpro.who.int/health_topics/traditional_medicine/publications.htm
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HAS é citada, e a eficácia da acupuntura é tida como similar ao tratamento 

medicamentoso convencional, porém sem aparecimento de efeitos colaterais. 

Diversos fatores influenciam na regulação da PA pela acupuntura, onde as 

evidências mais fortes apontam para uma projeção de estímulos no tronco cerebral, 

mais especificamente no bulbo (centro responsável pelo sistema cardiorespiratório) 

(BEISSNER et al., 2012; LI et al., 2012; ZHOU; LONGHURST, 2012). Além do bulbo, 

outras regiões cerebrais, tais como mesencéfalo e hipotálamo também parecem 

estar envolvidas na modulação dos estímulos gerados pela inserção de agulha em 

pontos específicos do corpo (LI et al., 2012). 

Um dos pontos mais investigados pelo seu efeito no sistema cardiovascular é 

o Neiguan, ponto 6 do meridiano Pericárdio, utilizado muitas vezes no tratamento de 

doenças cardiovasculares e seus sintomas, tais como arritmia, palpitação, dispneia, 

síncope, hipertensão, hipotensão e angina (LI et al., 2012). Tal ponto se localiza a 

cerca de 5 cm proximal da prega de flexão do punho, entre os tendões do músculo 

palmar longo e flexor radial do carpo. Diversos estudos encontram fortes relações 

entre seu uso e efeitos inibitórios do SNS através da modulação da atividade 

neuronal do bulbo realizada pelo mesencéfalo, inibindo neurônios simpáticos pré-

motores do bulbo. Dessa forma a atividade simpática diminui e a parassimpática 

aumenta, resultando numa redução da PA. Além disso, durante a acupuntura ocorre 

também liberação de neurotransmissores como a endorfina, encefalina e GABA, que 

parecem agir nas regiões do hipotálamo, mesencéfalo e bulbo (ZHOU; 

LONGHURST, 2012). Os efeitos da acupuntura também influenciam na regulação 

do SRA através da atenuação da atividade simpática sobre esse processo (WEIL et 

al., 2007), e o PC6 um dos principais pontos na regulação autonômica cardíaca 

(BEISSNER et al., 2012). 

A alteração da FC, pela ação da acupuntura se dá devido a mudanças no 

balanço simpato-vagal, com predominância vagal que é mediada por alterações nas 

áreas corticais e sub-corticais do cérebro. Ocorre diminuição da atividade simpática 

também pelo envolvimento da região ventrolateral da medula, área responsável pelo 

controle simpático (BEISSNER et al., 2012). Entretanto, a efetividade da acupuntura 

não depende apenas da seleção de pontos a serem abordados, mas também das 

condições gerais e específicas do organismo a ser reabilitado. Já é consenso que a 

acupuntura tem o poder de promover a homeostasia e regulação energética do 
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indivíduo, porém para um organismo ser harmonizado, ele precisa apresentar certo 

desequilíbrio, caso contrário os resultados ficam limitados (LI et al., 2005).  

 

3.4 Exercício aeróbio 

A prática regular de atividade física recomendada de 150 min semanais para 

atividades de intensidade leve ou moderada, ou de pelo menos 75 min semanais de 

atividade intensa, recomendados pela British Association of Sport and Exercise 

Science, pode ser considerada como fator de proteção à saúde, principalmente do 

sistema cardiovascular (O’DONOVAN et al., 2010). Os dados referentes à prática de 

atividade física no Brasil são preocupantes, sendo que, no ano de 2013, dos homens 

com mais de 18 anos, apenas 27,1% tinham o habito de realizar atividade física no 

lazer no nível recomendado. Já entre as mulheres com mais de 18 anos, o 

percentual foi de 18,4% para prática de atividade física no lazer. Juntando a área 

urbana e rural do país, a média para prática de atividade física no lazer foi de 22,5%, 

e esse número tende a diminuir com o avançar da idade, e aumentar de acordo com 

o nível de instrução da população. A prática de atividade física tem relação direta 

com alguns indicadores de saúde, tais como glicemia, PA, índice de massa corporal 

(IMC), colesterol, etc. Em uma população que se observa baixo índice de prática de 

atividade física, o que se espera é um alto índice de doenças crônico-degenerativas, 

como HAS (IBGE, 2014).  

Um dos mecanismos envolvidos no aumento da PA é a diminuição da 

sensibilidade dos barorreceptores arteriais, onde, em indivíduos hipertensos esta 

disfunção se encontra presente e é, provavelmente, o principal responsável por tal 

desordem. Perante esta afirmativa, terapias que visam a melhora do funcionamento 

do SNA através da regularização da sensibilidade barorreflexa têm sido 

desenvolvidas para ajudar no enfrentamento das DCV (IRIGOYEN; KRIEGER; 

CONSOLIM-COLOMBO, 2005). A atividade física, mais precisamente o treinamento 

aeróbio é um importante regulador autonômico (BRUM et al., 2004; PONTES et al., 

2010), sendo uma terapia não medicamentosa, de baixo risco e baixo custo, muito 

eficaz na prevenção e tratamento da HAS e DCV (BRUM et al., 2004; KELLEY; 

KELLEY, 2008).  

A HPE é um fenômeno caracterizado pela redução da PA durante o período 

de recuperação, na qual os níveis pressóricos são inferiores aos observados antes 

do exercício (BRUM et al., 2004; PONTES et al., 2010), e para que ela tenha 
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significância clínica é necessário que se mantenha na maior parte das 24h após o 

exercício (BRUM et al., 2004). Os efeitos hipotensivos agudos após EA, 

caracterizado pela execução de movimentos cíclicos com contrações de grandes 

grupos musculares, e por um longo período de tempo (CARDOSO JR et al., 2010) 

em indivíduos hipertensos, tanto jovens quanto idosos, é ainda maior quando 

comparado a indivíduos normotensos (PONTES et al., 2010), e as vias pelas quais 

ocorre a HPE parecem ser diversas e depender do tipo e intensidade da atividade e 

população avaliada. Em idosos hipertensos, o mecanismo envolvido na redução 

pressórica parece estar ligado à diminuição do DC, em consequência da diminuição 

do volume sistólico. Já nos jovens normotensos, a redução do DC e a redução da 

RVP parecem ser os responsáveis pela redução da PA (ABAD et al., 2010). 

Sabe-se que o SNA é um dos principais responsáveis pela modulação da FC 

e PA, tanto em situações de repouso quanto de estresse, e a redução da atividade 

simpática é um dos principais mecanismos responsáveis pela vasodilatação 

muscular mantida, e consequentemente pela diminuição da RVP pós-exercício 

(PONTES et al., 2010). Além disso, ainda há aumento do tônus vagal logo no início 

da recuperação após o exercício, levando a uma rápida diminuição da FC, e um 

efeito protetor do SNP durante 24h (MOREIRA et al., 2014). Após o exercício físico 

ocorrem diversas alterações no organismo no que diz respeito à RVP, aos impulsos 

cardíacos e ao volume plasmático.  

Importante ressaltar que a magnitude da resposta hipotensora é dependente 

de alguns fatores externos e internos a cada indivíduo, tais como o tempo de 

duração da sessão de exercício, sua intensidade, e o valor da PA no início da 

atividade (LATERZA; RONDON; NEGRÃO, 2006), e que o tempo necessário para o 

reestabelecimento da FC depende dos fatores supracitados, além das condições 

autonômicas e do grau de condicionamento de cada sujeito (ABAD et al., 2010). 

Atualmente se reconhece dois dispositivos hemodinâmicos pelos quais, 

possivelmente, se desenvolve o processo da HPE: A diminuição do débito cardíaco 

e a diminuição da RVP. O SNA participa diretamente do processo hipotensor nos 

dois mecanismos citados, através da redução da atividade nervosa simpática, 

consequentemente reduzindo a PA de indivíduos hipertensos (LATERZA; RONDON; 

NEGRÃO, 2006).  

Diferentemente quando comparado a indivíduos normotensos, a intensidade 

do EA objetivando a HPE em sujeitos hipertensos ainda não está bem estabelecida, 
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porém o American College of Sports Medicine (PESCATELLO et al., 2004) orienta, 

por motivos de segurança, a decisão pelo exercício de intensidade moderada, onde 

este provoca menores elevações da PA durante a atividade (ANUNCIAÇÃO; 

POLITO, 2011). Pesquisas tem mostrado que fatores genéticos influenciam a 

magnitude do efeito hipotensor pós-exercício, presente apenas em 75% da 

população hipertensa. Para isso, pode-se citar como exemplo o fato de mulheres 

hipertensas, com histórico familiar de HAS, apresentarem uma menor redução da PA 

após EA, quando comparado a mulheres hipertensas com histórico familiar negativo 

para HAS. Este achado pode ajudar a elucidar a ausência de HPE em alguns 

indivíduos (ROLIM; BRUM, 2005). 

A oscilação do SNA, pela sua atividade autonômica, tem extrema importância 

não apenas no mecanismo do ritmo sono-vigília, mas também pela influência da PA 

e FC durante esses dois períodos. Ritmos circadianos endógenos, fatores cíclicos 

exógenos e distúrbios do sono podem alterar as funções do SNA e até gerar 

complicações como HAS. Tanto em indivíduos normotensos quanto em hipertensos, 

a variação circadiana normal da PA é caracterizada por uma redução no período 

noturno de 10% a 20% em relação ao período diurno do mesmo dia. A população 

que apresenta esse declínio na PA é chamada de “dippers”. Outras classificações 

são dadas a outros grupos, por exemplo, os que não alcançam 10% de redução da 

PA durante o sono são chamados de “non-dippers”. Aqueles que durante o sono tem 

elevação da PA quando comparado ao período da vigília são chamados “reverse 

dippers” (SMOLENSKY et al., 2007). Sujeitos com alteração do SNA chances tem 

maiores possibilidades de não apresentarem redução da PA durante o sono 

(LOREDO et al., 2004). 

 

3.5 Óleo essencial de eucalipto 

 O estresse é uma condição patológica muito comum no mundo moderno 

devido ao estilo de vida baseado num ritmo excessivo de trabalho, propiciando, 

assim o aparecimento de DCV, neurodegenerativas, envelhecimento precoce e 

síndrome metabólica. A aromaterapia pelos óleos essenciais tem sido estudada, 

juntamente com outras terapias complementares, para atenuar o estresse físico e 

emocional causados pelos mais diversos motivos, e consequentemente o risco de 

DCV (LIU; LIN; CHANG, 2013). O tratamento da HAS é basicamente uso de 

medicamentos anti-hipertensivos e adoção de hábitos saudáveis de vida. Diversas 
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terapias complementares não medicamentosas, voltadas aos hipertensos, buscam 

diminuir a atividade do SNS, dentre elas a aromaterapia através do uso do óleo 

essencial de plantas (KIM et al., 2012). 

Óleos essenciais naturais são compostos muito complexos, contendo cerca 

de 20 a 60 componentes que diferem muito entre si em questão de concentrações. 

Esses óleos têm característica de alta volatilidade e forte odor. Outra particularidade 

dessas substâncias é sua constituição principal composta por dois ou três elementos 

fundamentais, formando um total de 20 a 70% de toda a estrutura química, desta 

forma os demais elementos têm pouca participação na composição química, 

podendo até chegar a níveis vestigiais de presença. Os óleos essenciais podem ser 

divididos em dois grupos de origens que se diferem pela biossíntese: O primeiro, e 

principal, composto pelos terpenos e terpenoides; E o segundo pelos constituintes 

aromáticos e alifáticos. Os monoterpenos são formados basicamente pela junção de 

duas unidades de isopreno, representando cerca de 90% dos óleos essenciais e a 

partir daí permitem uma grande variedade de estruturas, dentre elas o 1,8 cineol, ou 

eucaliptol (BAKKALI et al., 2008). Os monoterpenos podem ser aplicados no 

indivíduo por diversas vias, dentre elas a dérmica, oral ou pulmonar, e ao alcançar o 

sistema circulatório, interage com receptores específicos do SNC (CHEN et al., 

2014), desencadeando ações anti-inflamatórias, analgésicas, anti-fungicas, anti-

bacterianas, anti-oxidantes, anti-cancerígenas, anti-espasmotico, hipotensivas e 

vasorelaxantes (GARCIA et al., 2008). Ação hipotensora também pode ser 

evidenciada ao uso de tais substâncias através da mediação de mecanismos 

colinérgicos, gerando um efeito de diminuição do ritmo cardíaco independente da 

atuação do SNA sobre o sistema cardiovascular (SIQUEIRA et al., 2006).   

 Eucalyptus é o nome popular de diversas espécies do gênero Eucalyptus 

(Myrtaceae) com origem na Austrália e atualmente com distribuição mundial 

(BOLAND, 1984). Na literatura há cerca de 400 espécies de Eucalyptus das quais se 

podem extrair óleo essencial das mais diversas composições. As mais utilizadas na 

terapêutica são as que contêm um teor de cineol acima de 70%, considerado 

elevado, e baixo teor de felandreno (SIMÕES, 2004). O 1,8 cineol, representado 

pela fórmula química C10H18O, promove bradicardia apenas quando há integridade 

nervosa autonômica do coração. Em ratos, esta substância foi capaz de reduzir o 

influxo de cálcio no músculo cardíaco, dessa forma, diminuindo o inotropismo 

cardíaco, ocasionando diminuição da força de contração dos músculos papilares em 
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até 50%, e diminuição da pressão aórtica (SOARES et al., 2005). Perante esse 

conhecimento e de outros benefícios, a aromaterapia, através do óleo essencial de 

algumas plantas, tem sido utilizada em todo o mundo no auxílio à redução da FC, e 

consequentemente da PA (CHA; LEE; YOO, 2010). Outros exemplos de espécies de 

plantas das quais podem-se extrair óleo essencial são o Croton nepetifolius, que tem 

propriedade hipotensora pela sua ação mio-relaxante comprovada em ovinos 

(PEREIRA et al., 2012), e o óleo proveniente da lavanda, cientificamente 

comprovado como influenciador do relaxamento, por ação direta no SNA 

(SAYOWAN et al., 2012).   

O 1,8 cineol é o composto do óleo essencial, extraído geralmente da folha do 

eucalipto pelo processo de hidrodestilação. Presente em uma grande variedade de 

plantas, este tem efeito dilatador da musculatura lisa vascular e das vias aéreas, 

portanto frequentemente é usado na fabricação de medicamentos destinados ao 

tratamento de patologias do trato respiratório, tais como bronquite e asma (PINHO-

DA-SILVA et al., 2010; SOARES et al., 2005). Esse efeito vasodilatador vem sendo 

amplamente estudado, e as principais evidências apontam para uma ação direta na 

musculatura lisa vascular através da interação com o SNA, ocasionando redução da 

atividade simpática e aumento da atividade parassimpática (JUN et al., 2013; 

LAHLOU et al., 2002). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Caracterização do estudo e aspectos éticos 

O presente estudo trata-se de um ensaio clínico controlado e randomizado 

cruzado (SCHULZ et al., 2010), com amostra não probabilística intencional. Todos 

os participantes foram previamente informados dos procedimentos adotados na 

pesquisa, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em 

acordo a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (Apêndice A). O 

recrutamento inicial dos voluntários foi realizado em outubro de 2014 com as 

avaliações iniciais sendo realizadas no mesmo mês, após o projeto ser aprovado 

pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (UNIVASF) sob o registro nº 0010/240914 

CEDEP/UNIVASF (Apêndice B). A coleta de dados junto aos voluntários foi 

finalizada no mês de julho de 2015.  

 

4.2 Local de realização das várias etapas e infraestrutura necessária 

 Todas as etapas de coleta de dados foram realizadas no Laboratório de 

Fisiologia do Exercício da UNIVASF. O Colegiado de Educação Física (CEFIS) 

possui toda a infraestrutura quanto a aparelhos e equipamentos que foram 

necessários para a realização do estudo de forma segura e eficaz. 

 

4.3 Coleta do material vegetal  

 O material vegetal do Eucalyptus globulus foi coletado nos meses de janeiro e 

maio de 2015, na cidade Petrolina, estado de Pernambuco, Brasil. 

 

4.4 Processo de extração do óleo essencial de eucalipto 

 O processo de extração do OEE foi realizado pelo método de hidrodestilação 

através do sistema de Clevenger. No laboratório de Farmacognosia da UNIVASF 

cerca de 500 g de folhas de eucalipto foram fragmentadas e colocadas num balão 

volumétrico com água adaptado ao extrator e levada à manta aquecedora regulada 

à temperatura de ebulição da água. Ao entrar em ebulição os vapores de água e os 

voláteis foram conduzidos ao condensador onde houve a destilação. No tubo 

separador se visualizou em forma líquida a água e o óleo essencial coletado em 

frasco a quantidade de 2ml, e adicionada pequena quantidade de sulfato de sódio 
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anidro para absorver moléculas de água que pudessem estar presentes no óleo. 

Este procedimento foi realizado duas vezes para se alcançar a quantidade suficiente 

de óleo essencial para os 12 voluntários (BAKKALI et al., 2008). 

 

4.5 Caracterização da amostra 

Para definição do número de participantes da pesquisa foi realizado cálculo 

amostral pelo programa G.Power 3.0, onde foi escolhido o F teste – ANOVA two-way 

para medidas repetidas entre grupos e dentro do próprio grupo. Considerando 04 

(quatro) sessões experimentais e 18 (dezoito) momentos de medidas para cada 

sessão, bem como um α = 0,05 e um power = 0,80, o tamanho da amostra requerido 

foi de 12 sujeitos.  

A amostra foi composta por 12 indivíduos do sexo masculino, entre 40 e 60 

anos de idade, diagnosticados com HAS. Os participantes foram recrutados 

aleatoriamente nos centros de saúde da cidade de Petrolina/PE através de 

divulgação/reunião para apresentação do projeto de pesquisa, além da colaboração 

de agentes de saúde de bairros circunvizinhos à UNIVASF. Os critérios de inclusão 

foram: 1. Ser diagnosticado com HAS; 2. Possuir disponibilidade de tempo no turno 

matutino para realização das sessões; 3. Estar estável clinicamente.  Os critérios de 

exclusão foram apresentar: 1. Anormalidade no ECG de repouso com sugestão de 

isquemia cardíaca a partir de supra ou infra desnivelamento no segmento ST > 2mm 

ou inversão na onda T (CHALELA; MOFFA, 2010); 2. Classificação na categoria 3 

(doença séria conhecida) da estratificação de risco do American College Of Sports 

Medicine; 3. Utilização de medicamento beta-bloqueador; 4. Insuficiência cardíaca 

ou renal; 5. Histórico de AVC, doença arterial coronariana ou periférica; 6. Diabetes 

descompensado com glicemia superior a 300 mg.dL-1; 7. Disfunção autonômica ou 

periférica grave; 8. Qualquer amputação de membros; 9. Prática de atividade física 

regular (>150 min por semana) nos últimos 06 meses; 10. HAS não controlada com 

PAS acima de 160 mmHg e/ou PAD acima 105 mmHg sem medicação em acordo a 

VI Diretriz Brasileira de Hipertensão; 11. Anormalidade na coagulação sanguínea e; 

12. Alergia ao material da agulha de acupuntura (aço inoxidável). Todos os 

voluntários faziam uso do medicamento anti-hipertensivo no período matutino, numa 

média de 3,6 anos de utilização dos fármacos. 83,3% dos voluntários fazia uso de 

inibidor da enzima conversora da angiotensina, 33,3% utilizava bloqueador dos 

canais de cálcio, e 33,3% utilizava diuréticos como medicamento anti-hipertensivo. 
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Todos os participantes foram distribuídos em blocos conforme a figura 1 que 

apresenta o fluxograma de distribuição em acordo aos critérios do CONSORT 

(SCHULZ et al., 2010). 

 

Figura 1: Fluxograma com a distribuição das fases do ensaio clínico randomizado 
(CONSORT, 2010). 

 
Fonte: Dados do autor. ECG: Eletrocardiograma; Ex. Aeróbio: Exercício aeróbio. 
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4.6 Procedimentos gerais  

4.6.1. Seleção dos voluntários e avaliação prévia 

Inicialmente, o projeto de pesquisa, juntamente com o TCLE, foi apresentado a cada 

um dos candidatos a voluntário, com exposição dos riscos e benefícios, tanto 

científicos quanto individuais que ele estaria susceptível ao compor a amostra do 

estudo. Após a concordância na participação, e aplicação da anamnese sobre 

histórico de saúde, prontidão para o exercício e estratificação de risco conforme 

diretrizes do American College of Sports Medicine, o TCLE foi assinado, e então 

agendado com o voluntário o dia e horário da realização do exame de ECG de 

repouso para verificar possíveis anormalidades e sugestão de isquemia com supra 

ou infra desnivelamento no segmento ST >2mm ou inversão na onda T (CHALELA; 

MOFFA, 2010). Todos os ECG’s de 12 derivações foram realizados e avaliados por 

um cardiologista, onde nenhum exame apesentou sugestão de isquemia ou 

anormalidade que pudesse impedir o voluntário de realizar todas as etapas da 

pesquisa de maneira segura. Após reunião e seleção da amostra de acordo com o 

enquadramento no perfil de inclusão, os participantes foram convidados a 

comparecer ao CEFIS da UNIVASF para realização das avaliações antropométricas 

[estatura, peso, IMC, circunferência da cintura, percentual de gordura e média do 

somatório das dobras cutâneas das regiões peitoral, abdominal e coxa (ΣDC)], e para 

o agendamento do início das sessões experimentais. O percentual de gordura foi 

estimado pela fórmula: (1,20 x IMC) + (0,23 x idade) - (10,8 x sexo) - 5,4, onde sexo 

= '0' para feminino e '1' para masculino (DEURENBERG; WESTSTRATE; SEIDELL, 

1991). 

 

4.6.2 Restrições e orientações 

Os voluntários foram orientados a suspender o medicamento anti-hipertensivo 

no dia da realização de cada sessão, e apenas voltar ao uso após a retirada dos 

equipamentos (dia seguinte) pelo pesquisador. Além dessa recomendação, os 

voluntários também foram orientados a não ingerir, no dia das intervenções, 

substâncias com cafeína, álcool, chocolate, chás, maracujá ou qualquer outro 

estimulante ou retardante do SNC, porém, a rotina alimentar foi mantida semelhante 

nas diferentes sessões. A prática de atividade física, inclusive sexual, foi proibida 

nos dias de realização das sessões experimentais.     
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4.7 Sessões experimentais 

Em dias distintos, com um intervalo de no mínimo 72h e máximo de 120h e 

numa ordem randomizada, sessões de acupuntura (ACUP), EA (EXER), inalação de 

OEE (ÓLEO), e controle (CONT) foram aplicadas. Visando minimizar a influência do 

ritmo circadiano, as sessões sempre foram realizadas no mesmo horário do dia 

(entre 8h e 9h da manhã). Cada terapia teve a duração de 20 (vinte) min. A sala de 

procedimentos laboratoriais foi controlada em temperatura entre 23 oC e 24 oC 

durante todas as sessões (DANTAS et al., 2010). A figura 2 apresenta um esquema 

detalhado de aplicação das sessões experimentais. 

 

Figura 2. Esquema representativo dos procedimentos experimentais do estudo. 

 
Fonte: Dados do autor. PA: Pressão arterial; PC 6: Ponto 6 do canal do Pericárdio; 
EA: Exercício aeróbio; OEE: Óleo essencial de eucalipto; CPT: Cold pressor test. 
 

4.7.1 Repouso pré-sessões experimentais  

Cada sessão experimental foi iniciada com o voluntário repousando em 

cadeira confortável padronizada por 10 min, com os braços apoiados em uma mesa 

à frente, como mostra a figura 3. Após esse período foram realizadas três medidas 

de PA (Meditech; Micromed, BRA), com intervalo de 01 (um) minuto entre elas, onde 

a média das duas últimas foi considerada para caracterizar os valores de repouso do 

período pré-intervenção (SBC, 2011). Durante esse período, os intervalos RRi da 

VFC foram continuamente gravados em aparelho validado (Polar mod. RS800CX, 

Finlândia) e a média das duas janelas, de cinco min cada após o período de repouso 

de 10 min foi considerada para caracterizar o período pré-intervenção. 
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Figura 3. Momento repouso. 

 
                                             Fonte: Dados do autor. 

 

4.7.2.1 Sessão acupuntura 

Como apresentado na figura 4, na sessão ACUP foram inseridas, e mantidas 

durante 20 min de maneira perpendicular à pele, duas agulhas específicas, de aço 

inoxidável, esterilizadas e descartáveis (uma em cada braço), da marca 

DONGBANG 0,25mm x 0,30mm, no ponto 6 do canal do Pericárdio (Neiguan), 

localizado a 2 tsun (aproximadamente 5 cm) proximal da prega do punho, face 

ventral, entre os tendões dos músculos palmar longo e flexor radial do carpo 

(BEISSNER et al., 2012). A profundidade de inserção das agulhas alcançada em 

cada braço foi de aproximadamente 1cm (BEISSNER et al., 2012), sendo compatível 

com a sensação de deqi, também conhecida como propagated sensation along the 

channel, onde os sujeitos tiveram uma percepção da agulha de uma forma 

diferenciada, relatada como sensação de pressão difusa, tensão, calor, peso, 

dormência, sensação de eletricidade ou formigamento ao longo do canal. Essa 

sensação está relacionada com o contato da agulha com o canal de energia, e 

indica que neste momento a agulha não precisa continuar sendo manipulada 

(FOCKS, 2008). Previamente a cada inserção de agulha foi realizada assepsia local 

com algodão embebido de álcool 70%, e após a retirada da agulha, em caso de 

sangramento, a região abordada foi tamponada por cerca de 2 min com algodão 

virgem. Durante todo o procedimento o aplicador da técnica esteve utilizando luvas 

de látex não estéreis. As agulhas foram descartadas logo após o uso, em caixa 

coletora de materiais perfuro-cortante, capacidade de 1,5 litros (NOGUEIRA; MAKI, 

2003). 



43 
 

  Figura 4. Sessão acupuntura. 

  
             Fonte: Dados do autor. 

 

4.7.2.2 Sessão exercício aeróbio 

A sessão EXER foi realizada com duração de 20 min, sendo caminhada ou 

corrida em esteira rolante da marca CEFISE, modelo TK30 (Campinas, BRA). A 

intensidade foi correspondente a 60% da frequência cardíaca de reserva (FCr) (FC 

máxima - FC de repouso x 0,6 + FC de repouso) em acordo a Karvonen, Kentala e 

Mustala (1957).  Visando minimizar o estresse fisiológico com a aplicação de teste 

de esforço ergométrico máximo na amostra de indivíduos com HAS, a FC máxima foi 

obtida através de equação preditiva levando em consideração a idade de cada 

participante. Assim, foi utilizada a equação de Tanaka, Monahan e Seals (2001), a 

qual é específica para homens sedentários e apresenta um R2 de 0,81, como segue: 

211 – 0,8 x idade. 

Moreira et al. (2007) demonstraram que homens sedentários diagnosticados 

com diabetes e pré-hipertensão (56,7+11,9 anos), apresentavam o limiar de lactato 

(transição do metabolismo aeróbio para o anaeróbio) em intensidade 

correspondente a 70% do consumo máximo de oxigênio, o que seria equivalente a 

70% da FCr segundo Mcardle et al. (2008). Baseado nessa informação e na média 

da escala de percepção subjetiva de esforço (PSE) de Borg (BORG, 1982) de 15 

pontos (6 a 20) aplicada durante as intervenções, a cada 5 min, ter sido na média de 

11±2, a intensidade do EXER aplicado na amostra do presente estudo esteve abaixo 

do limiar anaeróbio, se caracterizando como um exercício de intensidade moderada. 

Ainda, o limiar de lactato na amostra do estudo de Moreira et al. (2007) ocorreu 

numa PSE de 13,1±2,0 na escala (BORG, 1982), o que posteriormente foi validado 

como sendo intensidade de limiar anaeróbio no estudo de Simões et al. (2010). 

Nesse sentido, como estratégia paralela de controle da carga interna de exercício 
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físico aplicada nos participantes do presente estudo e também para a manutenção 

da intensidade abaixo do limiar anaeróbio (intensidade moderada), durante a sessão 

EXER a escala de Borg foi aplicada a cada 5 min. Caso os indivíduos respondessem 

valores acima de 13 na escala, a carga externa (velocidade na esteira) seria 

reduzida, visando não deixar o indivíduo chegar a uma intensidade pesada. A figura 

5 representa a sessão EXER e a aplicação da escala de PSE. 

 

                                          Figura 5.  Sessão exercício aeróbio e  
                                          aplicação   da   escala  de  percepção 
                                          subjetiva de esforço. 

 
                                           Fonte: Dados do autor. 
 

4.7.2.3 Sessão óleo essencial de eucalipto  

Na sessão ÓLEO o sujeito permaneceu sentado, como no momento repouso, 

e se manteve respirando naturalmente durante 20 min, com uma máscara facial 

descartável, embebida por 0,25ml de OEE mensurados através de Pipetador 

Ajustável Kacil® Modelo ASD 100/1000µl. A figura 6 ilustra esse momento.  
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   Figura 6. Sessão óleo essencial de eucalipto (ÓLEO). 

 
   Fonte: Dados do autor. 
 

4.7.2.4 Sessão controle  

Na sessão CONT os voluntários permaneceram sentados em repouso 

(semelhante ao período pré-intervenção), durante 20 min da mesma forma e na 

mesma cadeira utilizada nas sessões ACUP e ÓLEO, porém sem realização de 

qualquer terapia. 

 

4.7.3 Recuperação em ambiente laboratorial 

Após as sessões experimentais os indivíduos permaneceram durante 1h da 

mesma forma ao período repouso, no mesmo ambiente laboratorial para 

mensuração da PA a cada 15 (quinze) min e registros contínuos dos intervalos RRi 

da VFC.  

 

4.7.4 Teste de estresse cardiovascular  

O teste de estresse cardiovascular chamado cold pressor test (CPT) foi 

realizado, também em ambiente laboratorial, imediatamente após o período de 1h da 

recuperação. O protocolo desse teste solicita que o voluntário faça a imersão da 

mão direita em um recipiente com água em temperatura de 4 oC e mantenha durante 

1 minuto (HINES; BROW, 1936). Durante esse período foi mensurada a PA e os 

registros contínuos dos intervalos RRi da VFC para análise da reatividade 

cardiovascular durante o estresse térmico induzido (Figura 7). Após a aplicação do 

CPT, o voluntário permaneceu por 2 min na recuperação, e então foi aferida 

novamente a PA e os intervalos RRi da VFC durante 1 minuto.  
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  Figura 7. Momento cold pressor test. 

 
                                 Fonte: Dados do autor. 
 

4.7.5 Higiene pessoal e controle prévio nas sessões experimentais 

Logo após a aplicação do CPT os voluntários foram autorizados a realizarem 

sua higiene pessoal (instalações de banheiro disponíveis do laboratório), e 

posteriormente os aparelhos de MAPA e cardiofrequencímetro foram instalados no 

participante para medidas durante o seguimento diário (Figura 8). Como orientação, 

os voluntários deveriam registrar eventos adversos que ocorressem na vigília ou 

sono durante todo o período de monitorização. Na sequência (dia seguinte) o 

pesquisador compareceu à casa do voluntário a fim de retirar os aparelhos para 

transferência dos dados gravados no computador. Durante todos os dias das 

sessões experimentais os voluntários foram instruídos a registrar sua rotina 

alimentar diária, através de um registro alimentar que foi fornecido e explicado. Tal 

registro consiste em um método quantitativo que avalia a ingestão atual de 

alimentos, onde o participante anotou todos os alimentos consumidos durante todo o 

dia (Apêndice C). A partir disso, os participantes foram orientados a manter a rotina 

alimentar em todos os dias de participação das sessões experimentais.  
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 Figura 8. Aparelhos de monitorização ambulatorial da pressão arterial  
           e cardiofrequencímetro instalados em voluntário. 

 
            Fonte: Dados do autor. 
 

4.8 Mensuração das variáveis 

4.8.1 Mensuração da pressão arterial 

 A PA foi avaliada pelo aparelho de MAPA da marca Meditech ABPM-04 

(Micromed, BRA), sendo este equipamento validado pela British Hypertension 

Society e o sistema apresenta boa reprodutibilidade (SBC, 2011). Os índices da PA 

analisados neste estudo foram: PAS; PAD; PA média (PAM), sendo: PAM = 

PAD+[(PAS-PAD)/3]; Carga pressórica (CP) (percentuais >125/75 mmHg nas 24h; 

>130/85mmHg na vigília e >110/70 no sono, respectivamente para PAS e PAD; 

Descenso noturno (DN) (percentual relativo a diferença entre a média de PA do sono 

e a média de PA na vigília). As medidas foram obtidas a cada 15 min durante a 

vigília e a cada 30 min durante o sono (SBC, 2011).   

 

4.8.2 Registro dos intervalos RRi da variabilidade da frequência cardíaca 

A VFC foi analisada através dos registros dos intervalos RRi obtidos por 

cardiofrequencímetro da marca Polar modelo RS800CX (Polar Electro Oy, FI-90440 

KEMPELE, Finlândia) sendo esse equipamento validado e com alta reprodutibilidade 

(ESSNER et al., 2013). Os índices de VFC analisados pelos métodos lineares no 

domínio do tempo (parassimpáticos) foram: O RRi; A raiz quadrada da média do 

quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes, em um intervalo 
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de tempo, expresso em ms (RMSSD); A porcentagem dos intervalos RRi adjacentes 

com diferença de duração maior que 50ms (pNN50). Já no domínio da frequência os 

componentes avaliados foram: O componente de baixa frequência que tem ação 

conjunta dos componentes vagal e simpático sobre o coração, com predominância 

do simpático (LF); O componente de alta frequência, sendo um indicador da atuação 

do nervo vago sobre o coração (HF); E a razão entre LF sobre a HF, onde é refletido 

o balanço simpato-vagal sobre o coração, com maior influência simpática (LF:HF). 

Além disso, foi analisado o método não linear (parassimpático) pelo desvio padrão 

dos intervalos RRi (SD1). Os registros das séries RRi foram captados e gravados no 

relógio pertencente ao equipamento, continuamente durante todo o período do dia 

após a sessão, e analisados através do software Kubios v. 2.0,com intervalos de 5 

min em acordo ao Task Force (TASK FORCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF 

CARDIOLOGY, 1996).   

 

4.9 Análise estatística 

Estatística descritiva com procedimentos de média, desvio padrão (DP) e erro 

padrão da média (EPM) foi adotada. Shapiro-Wilk test para análise da normalidade 

foi empregado, e em caso de normalidade dos dados uma ANOVA Two-way para 

medidas repetidas foi realizada com Post-hoc de Tukey. Para os dados não 

paramétricos foi utilizado ANOVA não-paramétrica para análise. O nível de 

significância do estudo foi estabelecido em p<0,05, utilizado o software Statistica® 

versão 7.0.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Amostra  

As características gerais da amostra são apresentadas na tabela 1. 
 

Tabela 1 – Caracterização da amostra com média ±DP.     

n               12 

Idade (anos)             50,8 ± 5,9 

Peso (kg)             91,1 ± 17,4 

Estatura (cm)             170 ± 0,1 

IMC (kg/m2)         31,3 ± 4,5 

CC (cm)         103,3 ± 14,3 

ΣDC (mm)           64,7 ± 28,9 

% Gordura      33,0 ± 1,8 

PAS de 16h (mmHg)         134,8 ± 12,4 

PAD de 16h (mmHg)         82,6 ± 5,6 

FCr (bpm)       74,3 ± 10,7 

FC durante exercício (bpm)     131,9 ± 5,7 

Velocidade média durante exercício (km/h)       5,55 ± 0,6 

PSE durante exercício         11 ± 2 

Tempo de uso do medicamento anti-hipertensivo (anos)     3,6 ± 1,5 

                 Medicamentos:      

Inibidor da ECA     83,3% 

Bloqueador dos canais de cálcio     33,3% 

Diurético     33,3% 

Fonte: Dados do autor. IMC: Índice de massa corporal; CC: Circunferência da 
cintura; ΣDC: Média do somatório das dobras de tecido adiposo subcutâneo das 
regiões peitoral, abdominal e coxa; PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão 
arterial diastólica; FCr: Frequência cardíaca de repouso; FC: Frequência cardíaca; 
PSE: percepção subjetiva de esforço (escala de Borg); Inibidor da ECA: Inibidor da 
enzima conversora da angiotensina.  
 

5.2 Cromatografia gasosa 

 Na tabela 2 encontram-se os resultados da análise da cromatografia gasosa 
com espectrometria de massas (CG-MS) identificando os constituintes químicos do 
OEE. O 1,8 cineol foi o componente majoritário encontrado com 69,8% de 
representação na amostra. 
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Tabela 2 – Constituintes químicos do óleo essencial das folhas de Eucaliptus 
globulos. 

Pico TR (min) IR exp. IR lit.   Composto     %CG-EM 

          
 

    
 1 5,8 931 939   a-Pineno     1,9 

2 8,6 1023 1024   p-Cimeno     1,3 

3 8,8 1027 1029   Limoneno     10,2 

4 8,9 1031 1031   1,8 Cineol     69,8 

5 11,6 1105 -   NI     0,4 

6 13,1 1139 1139   trans-Pinocarveol     1,2 

7 14,7 1177 1177   Terpineno-4-ol     1,3 

8 14,8 1179 -   NI     1,2 

9 15,1 1186 -   NI     3,4 

10 15,4 1194 1189   trans-Menta-1(7),8-dien-2-ol   4,2 

11 16,9 1228 1230   cis-Menta-1(7),8-dien-2-ol   3,1 

12 31,6 1581 1590   Globulol     1,8 

13 32,0 1589 1592   Viridiflorol     0,2 

14 33,1 1619 -   NI     0,2 

Total - - -   -     94,9 

Fonte: Dados do autor. Pico: Pico cromatográfico; TR: Tempo de retenção; IR: Índice 
de retenção; CG-EM: Cromatografia gasosa com espectrometria de massas; NI: Não 
identificado. 
 

5.3 Variáveis hemodinâmicas e componente RRi da variabilidade da frequência 

cardíaca 

Nesta sessão serão apresentados os resultados das variáveis hemodinâmicas 

e intervalos RRi da VFC, nos diferentes momentos laboratoriais compreendidos 

entre a recuperação após a sessão, aplicação do estresse cardiovascular pelo CPT, 

e recuperação do estresse cardiovascular pelo CPT (Tabela 3). Também serão 

expostos os diferentes períodos das 16h totais, compostos pela vigília, sono, e o 

total de 16h (Tabela 4), a CP da PAS e PAD nos períodos vigília, sono e total das 

16h; e também o DN da PAS, PAD e PAM. 
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Tabela 3 – Média (±DP) das variáveis hemodinâmicas e intervalos RRi mensurados 
após as sessões controle, acupuntura, exercício aeróbio e óleo essencial de 
eucalipto durante o período laboratorial (n=12).  

  Controle Acupuntura Exercício Óleo 

Repouso         

PAS (mmHg) 133,1±12,7 135,3±18,2 129,3±13,4 133,3±12,6 

PAD (mmHg) 84,0±6,1 84,8±6,5 82,2±7,6 84,3±5,4 

PAM (mmHg) 100,3±6,8 101,6±9,6 97,9±8,5 100,6±6,7 

FC (bpm) 74,6±11,4 76,0±10,1 73,8±11,0 74,8±9,3 

DP (mmHg*bpm) 9939,9±1878,8 10270,3±1912,1 9550,6±1765,5 9965,4±1510,9 

RRi (ms) 789,3±133,2 797,8±99,0 777,7±148,2 776,5±108,9 

Recuperação         

PAS (mmHg) 133,8±12,5 136,0±16,5 130,7±11,9 130,4±12,7 

PAD (mmHg) 85,4±7,4 88,5±6,2 85,6±6,3 86,4±5,1 

PAM (mmHg) 101,5±7,4 104,3±8,8 100,7±7,0 101,1±7,0 

FC (bpm) 72,4±11,7 73,7±8,8 84,9±12,0 69,9±9,5 

DP (mmHg*bpm) 9712,1 ± 1996,9 10041,9±1738,8 11079,1±1775,1 9128,5±1502,6 

RRi (ms) 817,1±108,0 800,1±79,9 690,9±99,1 816,7±70,3 

CPT         

PAS (mmHg) 159,6±18,4 164,6±23,7 149,9±21,5 161,5±26,5 

PAD (mmHg) 100,5±9,4 103,3±8,4 97,3±6,7 97,2±9,4 

PAM (mmHg) 120,1±10,3 123,7±11,0 114,8±10,9 118,6±13,8 

FC (bpm) 70,2±9,1 73,5±7,9 77,1±11,3 67,9±5,6 

DP (mmHg*bpm) 11271,3±2396,6 12108,2±2153,1 11553,3±2393,6 11027,3±2356,1 

RRi (ms) 838,4±116,6 800,9±111.2 753,1±123,7 842,9±113,6 

REC CPT         

PAS (mmHg) 134,3±13,4 139,3±18,0 129,6±15,4 134,8±11,2 

PAD (mmHg) 87,8±6,3 89,3±5,0 87,8±6,7 91,0±6,6 

PAM (mmHg) 103,2±6,2 106,0±8,4 101,7±8,4 105,0±6,9 

FC (bpm) 68,8±11,2 70,4±7,7 79,5±13,1 67,8±8,6 

DP (mmHg*bpm) 9276,3±2026,0 9810,7±1653,4 10313,5±2189,4 9140,3±1389,0 

RRi (ms) 891,5±125,3 861,2±92,5 772,4±137,1 898,2±112,1 

Dados do autor. Variáveis hemodinâmicas do período laboratorial. PAS: Pressão 
arterial sistólica; PAD: Pressão arterial diastólica; PAM: Pressão arterial média; FC: 
Frequência cardíaca; DP: Duplo produto; RRi: Intervalos RRi; CPT: Cold pressor 
test; REC CPT: Recuperação após cold pressor test. 
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Tabela 4 – Média (±DP) das variáveis hemodinâmicas e intervalos RRi mensuradas 
após as sessões controle, acupuntura, exercício aeróbio e óleo essencial de 
eucalipto durante o período extra laboratorial (n=12).  

  Controle Acupuntura Exercício Óleo 

Repouso         

PAS (mmHg) 133,1±12,7 135,3±18,2 129,3±13,4 133,3±12,6 

PAD (mmHg) 84,0±6,1 84,8±6,5 82,2±7,6 84,3 ±5,4 

PAM (mmHg) 100,3±6,8 101,6±9,6 97,9±8,5 100,6±6,7 

FC (bpm) 74,6±11,4 76,0±10,1 73,8±11,0 74,8±9,3 

DP (mmHg*bpm) 9939,9±1878,8 10270,3±1912,1 9550,6±1765,5 9965,4±1510,9 

RRi (ms) 789,3±133,2 797,8±99,0 777,7±148,2 776,5±108,9 

Vigília         

PAS (mmHg) 137,7±12,1 138,9±15,2 133,6±10,2 136,3±11,5 

PAD (mmHg) 85,5±5,7 85,6±8,3 84,0±5,2 84,1±6,7 

PAM (mmHg) 102,7±6,3 103,1±9,6 100,4±5,0  100,4±6,4 

FC (bpm) 79,9±11,1 81,7±11,1 80,9±11,0 78,0±7,8 
DP (mmHg*bpm) 11003,7±1876,5 11360,3±1976,2 10812,4±1623,0 10658,7±1505,1 

RRi (ms) 732,1±82,7 723,9±89,3 730,5±88,7 748,7±73,7 

Sono         

PAS (mmHg) 128,3±14,5 123,5±14,0 126,4±11,5 126,8±14,2 

PAD (mmHg) 76,2±8,1 74,4±7,1 77,8±7,1 76,7±7,1 

PAM (mmHg) 93,5±9,5 90,8±8,6 94,0±7,8 91,9±10,5 

FC (bpm) 66,5±9,2 69,0±11,9 67,7±10,0 66,9±9,1 

DP (mmHg*bpm) 8570,2±1697,4 8540,1±1735,6 8588,8±1554,1 8508,2±1710,1 

RRi (ms) 866,2±105,4 888,6±100,5 872,8±124,6 895,7±106,1 

Total 16h         

PAS (mmHg) 134,8±12,4 134,1±13,8 131,3±9,5 133,3±11,8 

PAD (mmHg) 82,6±5,6 82,1±7,7 82,1±4,3 81,8±5,8 

PAM (mmHg) 99,8±6,5 99,3±8,8 98,4±4,4 98,5±6,9 

FC (bpm) 75,7±10,1 77,7±10,9 76,8±10,3 74,5±7,9 

DP (mmHg*bpm) 10243,3±1715,7 10479,0±1759,9 10117,6±1458,1 9986,7±1492,5 

RRi (ms) 766,1±83,6 764,1±92,8 769,7±92,0 785,8±78,9 

Dados do autor. Variáveis hemodinâmicas no período extra laboratorial. PAS: 
Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão arterial diastólica; PAM: Pressão arterial 
média; FC: Frequência cardíaca; DP: Duplo produto; RRi: Intervalos RRi; Total 16h: 
Total das 16h.  
 

No momento da recuperação após aplicação das terapias (Figura 9) não foi 

observado interação ao longo do tempo dentro das sessões nas variáveis FC (F[1,3]= 

0,012; p=0,918) e DP (F[1,3]= 0,013; p=0,914), porém foi encontrada diferença 

significativa (p<0,05) na variável FC causada pela terapia EXER, e diferença na 

variável  DP, causada pelas terapias EXER e ÓLEO, em comparação ao momento 

repouso. Já entre terapias, não houve interação entre as sessões para PAS (F[3,44]= 
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0,770; p=0,516), PAD (F[3,44]= 0,764; p=0,520) e PAM (F[3,44]= 0,742; p=0,617). 

Porém, se tratando de FC, houve interação entre as terapias (F[3,44]= 31,889; 

p=0,000), sendo a diferença significativa do EXER para as demais terapias (p<0,05). 

No DP também houve interação entre as terapias (F[3,44]= 16,743; p=0,000), com 

diferença significativa do EXER para as demais terapias (p<0,05), e nos intervalos 

RRi foi observada interação entre as sessões (F[3,44]= 3,288; p=0,029) com diferença 

significativa entre as terapias EXER vs ÓLEO e CONT (p<0,05).  
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Figura 9 - Média (±EPM) da variação absoluta (∆) das variáveis hemodinâmicas e 
intervalos RRi laboratoriais, entre os períodos repouso e média de 1h da 
recuperação da sessão (n=12). 

 
Fonte: Dados do autor. a (PAS): Pressão arterial sistólica; b (PAD): Pressão arterial 
diastólica; c (PAM): Pressão arterial média; d (FC): Frequência cardíaca; e (DP): 
Duplo produto; f (RRi): Intervalos RRi; Intervalos RRi; CONT: Sessão controle; 
ACUP: Sessão acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo; REP: 
Repouso; M1h: Média de 1h após sessão; *p<0,05 em comparação ao repouso; 

†p<0,05 em comparação às sessões controle, acupuntura e óleo; #p<0,05 em 

comparação à sessão exercício. 
 

Durante o CPT (Figura 10) todas as terapias apresentaram diferença 

significativa (p<0,05) e interação ao longo do tempo dentro das sessões, em 

comparação ao momento repouso, na PAS (F[1,3]= 179,974; p=0,000), PAD (F[1,3]= 

174,964; p=0,000) e PAM (F[1,3]= 284,316; p=0,000). Entretanto, não houve interação 

nem diferença significativa entre as terapias em todas as variáveis: PAS (F[3,44]= 
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0,622; p=0,604), PAD (F[3,44]= 1,331; p=0,276), PAM (F[3,44]= 0,684; p=0,566), FC 

(F[3,44]= 2,255; p=0,095), DP (F[3,44]= 0,425; p=0,735), RRi (F[3,44]= 1,265; p=0,342).  

 

Figura 10 - Média (±EPM) da variação absoluta (∆) das variáveis hemodinâmicas e 
intervalos RRi laboratoriais, entre os períodos repouso e estresse cardiovascular 
pelo cold pressor test (n=12). 

Fonte: Dados do autor. a (PAS): Pressão arterial sistólica; b (PAD): Pressão arterial 
diastólica; c (PAM): Pressão arterial média; d (FC): Frequência cardíaca; e (DP): 
Duplo produto; f (RRi): Intervalos RRi; CONT: Sessão controle; ACUP: Sessão 
acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo; REP: Repouso; CPT: 
Cold pressor test; *p<0,05 em comparação ao repouso. 
 

A figura 11 apresenta os efeitos das terapias durante a recuperação do CPT, 

onde não houve interação ao longo do tempo dentro das sessões para FC (F[1,3]= 

1,138; p=0,364) e RRi, (F[1,3]= 6,317; p=0,086) porém foi encontrada diferença 

significativa (p<0,05) nas terapias CONT, ACUP e ÓLEO em comparação ao 

repouso na variável FC, e na terapia ÓLEO em comparação ao repouso para os 
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intervalos RRi. Ainda durante este momento, se tratando das relações entre 

terapias, houve interação entre elas na FC (F[3,44]= 11,072; p=0,000) e DP (F[3,44]= 

5,039; p=0,004), com diferenças significativas entre as sessão EXER vs CONT, 

ACUP e ÓLEO (p<0,05), porém não houve interação para as variáveis PAS (F[3,44]= 

0,462; p=0,712), PAD (F[3,44]= 0,621; p=0,604) e PAM (F[3,44]= 0,314; p=0,814). A 

variável RRi não apresentou interação (F[3,44]= 2,232; p=0,097), porém apresentou 

diferença entre as terapias ÓLEO vs EXER (p<0,05). 
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Figura 11 - Média (±EPM) da variação absoluta (∆) das variáveis hemodinâmicas e 
intervalos RRi laboratoriais, entre os períodos repouso e recuperação do estresse 
cardiovascular pelo cold pressor test (n=12). 

Fonte: Dados do autor. a (PAS): Pressão arterial sistólica; b (PAD): Pressão arterial 
diastólica; c (PAM): Pressão arterial média; d (FC): Frequência cardíaca; e (DP): 
Duplo produto; f (RRi): Intervalos RRi; CONT: Sessão controle; ACUP: Sessão 
acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo; REP: Repouso; REC 
CPT: Recuperação após cold pressor test; *p<0,05 em comparação ao repouso; 

†p<0,05 em comparação às sessões controle, acupuntura e óleo; #p<0,05 em 

comparação à sessão exercício. 
 

Em relação ao período extra laboratorial, não houve interação entre as 

terapias no momento de vigília: PAS (F[3,44]= 0,406; p=0,748), PAD (F[3,44]= 0,217; 

p=0,884), PAM (F[3,44]= 0,356; p=0,784), FC (F[3,44]= 0,285; p=0,835), DP (F[3,44]= 

0,356; p=0,784), RRi (F[3,44]= 0,190; p=0,902), como apresentado na figura 12; Do 

sono: PAS (F[3,44]= 0,257; p=0,855), PAD (F[3,44]= 0,442; p=0,723), PAM (F[3,44]= 
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0,319; p=0,811), FC (F[3,44]= 0,152; p=0,927), DP (F[3,44]= 0,005; p=0,999), RRi  

(F[3,44]= 0,187; p=0,904) como apresentado na figura 13;  E das 16h totais: PAS 

(F[3,44]= 0,182; p=0,907), PAD (F[3,44]= 0,038; p=0,989), PAM (F[3,44]= 0,119; p=0,947), 

FC (F[3,44]= 0,238; p=0,869), DP (F[3,44]= 0,202; p=0,893), RRi  (F[3,44]= 0,153; 

p=0,926) como apresentado na figura 14.  
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Figura 12 – Média (±DP) das variáveis hemodinâmicas e intervalos RRi no período 
extra laboratorial durante o momento vigília (n=12). 

Fonte: Dados do autor. a (PAS): Pressão arterial sistólica; b (PAD): Pressão arterial 
diastólica; c (PAM): Pressão arterial média; d (FC): Frequência cardíaca; e (DP): 
Duplo produto; f (RRi): Intervalos RRi; VIG: Vigília; CONT: Sessão controle; ACUP: 
Sessão acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo; VIG: Momento 
vigília. 
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Figura 13 - Média (±DP) das variáveis hemodinâmicas e intervalos RRi no período 
extra laboratorial durante o momento sono (n=12). 

 
Fonte: Dados do autor. a (PAS): Pressão arterial sistólica; b (PAD): Pressão arterial 
diastólica; c (PAM): Pressão arterial média; d (FC): Frequência cardíaca; e (DP): 
Duplo produto; f (RRi): Intervalos RRi; CONT: Sessão controle; ACUP: Sessão 
acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo; SONO: Momento sono.  
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Figura 14 - Média (±DP) das variáveis hemodinâmicas e intervalos RRi no período 
extra laboratorial no total das 16h (n=12). 

 
Fonte: Dados do autor. a (PAS): Pressão arterial sistólica; b (PAD): Pressão arterial 
diastólica; c (PAM): Pressão arterial média; d (FC): Frequência cardíaca; e (DP): 
Duplo produto; f (RRi): Intervalo RRi; CONT: Sessão controle; ACUP: Sessão 
acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo; 16h: Total das 16h. 
 

As figuras 15 e 16 apresentam os resultados do período total das 16h, das 

variáveis hemodinâmicas e intervalos RRi, analisados a cada 4h, incluindo os 

períodos de vigília e sono. As diferenças significativas se deram no momento sono 

em comparação ao momento repouso dentro das sessões, porém não houve 

diferenças significativas entre as sessões. Houve interação nas variáveis PAS 

(F[4,12]= 19,390; p=0,000) e DP (F[4,12]= 134,871; p=0,000), além de diferença 
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significativa (p<0,05) ao longo do tempo na terapia ACUP para as duas variáveis. 

Também houve interação nas variáveis PAD (F[4,12]= 22,507; p=0,000) e PAM 

(F[4,12]= 34,014; p=0,000) com diferença significativa (p<0,05) ao longo do tempo 

para as terapias ACUP e ÓLEO. Houve também interação (F[4,12]= 146,514; p=0,000) 

e diferença significativa (p<0,05) ao longo do tempo dentro de todas as terapias na 

FC. Em relação ao RRi, houve interação (F[4,12]= 213,289; p=0,000) e diferença 

significativa (p<0,05) ao longo do tempo dentro das sessões EXER e ÓLEO. Entre 

as terapias não houve interação: PAS (F[12,176]= 0,931; p=0,516), PAD (F[12,176]= 

0,985; p=0,464), PAM (F[12,176]= 0,973; p=0,475), FC (F[12,176]= 0,505 p=0,909), DP 

(F[12,176]= 0,459; p=0,935) e RRi (F[12,176]= 0,513; p=0,903), nem diferenças 

significativas (p>0,05).  
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Figura 15 - Média (±EPM) da variação absoluta (∆) das variáveis hemodinâmicas 
pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e pressão arterial média a cada 
4h, das 16h totais (n=12). 

 

Fonte: Dados do autor. a (PAS): Pressão arterial sistólica; b (PAD): Pressão arterial 
diastólica; c (PAM): Pressão arterial média; CONT: Sessão controle; ACUP: Sessão 
acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo; REP: Repouso; *p<0,05 
em comparação ao repouso da mesma sessão.  
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Figura 16 - Média (±EPM) da variação absoluta (∆) das variáveis hemodinâmicas 
frequência cardíaca, duplo produto e intervalos RRi a cada 4h, das 16h totais (n=12). 

 

Fonte: Dados do autor. a (FC): Frequência cardíaca; b (DP): Duplo produto; c (RRi): 
Intervalos RRi; CONT: Sessão controle; ACUP: Sessão acupuntura; EXER: Sessão 
exercício; ÓLEO: Sessão óleo; REP: Repouso; *p<0,05 em comparação ao repouso 
da mesma sessão.  
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A figura 17 apresenta as médias da carga pressórica das variáveis PAS e 

PAD nos momentos vigília, sono e total das 16h. A variável PAS não apresentou 

interação em nenhum dos períodos: Vigília (F[3,44]= 0,469; p=0,705), sono (F[3,44]= 

0,437; p=0,727) e total das 16h (F[3,44]= 0,018; p=0,996)  nem diferença significativa 

(p>0,05), assim como a variável PAD: Vigília (F[3,44]= 0,614; p=0,609), sono (F[3,44]= 

0,634; p=0,596) e total das 16h (F[3,44]= 0,654; p=0,584).  
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Figura 17 - Média (±DP) da carga pressórica das variáveis pressão arterial sistólica 
e pressão arterial diastólica nos momentos vigília, sono e total das 16h (n=12). 

Fonte: Dados do autor. a: Carga pressórica da pressão arterial sistólica no momento 
vigília; b:  Carga pressórica da pressão arterial sistólica no momento sono; c: Carga 
pressórica da pressão arterial sistólica no total das 16h; d: Carga pressórica da 
pressão arterial diastólica no momento vigília; e: Carga pressórica da pressão 
arterial diastólica no momento sono; f: Carga pressórica da pressão arterial sistólica 
no total das 16h; CP: Carga pressórica; PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: 
Pressão arterial diastólica; VIG: Momento vigília; Sono: Momento sono; 16h: Total 
das 16 h; CONT: Sessão controle; ACUP: Sessão acupuntura; EXER: Sessão 
exercício; ÓLEO: Sessão óleo. 
                
 A figura 18 apresenta o descenso noturno para a PAS, PAD e PAM, onde 

nesta última variável houve interação (F[3,44]= 7,900; p=0,048) e diferença 



67 
 

significativa (p<0,05) entre as terapias ACUP vs EXER. Não houve interação nem 

diferença significativa (p>0,05) para as variáveis PAS (F[3,44]= 1,345; p=0,272) e PAD 

(F[3,44]= 1,222; p=0,312). 
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                                Figura 18 - Média (±DP) do descenso noturno  
                                (%)   das  variáveis  pressão  arterial  sistólica, 
                                pressão  arterial  diastólica  e  pressão arterial  
                                média (n=12).   

 
                               Fonte: Dados do autor. a: Descenso noturno  
                                da  pressão  arterial  sistólica;  b: Descenso  
                                noturno   da   pressão  arterial  diastólica;  c:  
                                Descenso    noturno    da   pressão   arterial  
                                média;    DN:    Descenso    noturno;    PAS:  
                                Pressão  arterial   sistólica;   PAD:   Pressão  
                                arterial  diastólica;   PAM:   Pressão   arterial  
                                média;    CONT:   Sessão  controle;   ACUP:  
                                Sessão      acupuntura;      EXER:     Sessão  

                                exercício;   ÓLEO:   Sessão   óleo.   #p<0,05  

                                em comparação à sessão exercício. 
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5.4 Variáveis autonômicas cardíacas 

  Nesta sessão serão apresentados os resultados das variáveis autonômicas 

como demostrado nas tabelas 5 e 6.  

 
Tabela 5 – Média (±DP) das variáveis autonômicas cardíacas mensuradas após as 
sessões controle, acupuntura, exercício aeróbio e óleo essencial de eucalipto 
durante o período laboratorial (n=12). 

  Controle Acupuntura Exercício Óleo 

Repouso         

RMSSD (ms) 17,8±10,4 14,2±5,6 14,7±6,1 15,0±5,9 

pNN50 (%) 2,1±3,5 1,0±2,4 1,0±1,8 1,3±2,5 

LF (n.u) 75,3±16,2 70,7±14,5 68,2±20,3 72,5±15,6 

HF (n.u) 24,7±16,2 29,3±14,5 31,7±20,3 27,5±15,5 

LF:HF 5,3±3,8 4,1±3,3 4,2±3,6 4,4±3,3 

SD1 (ms) 12,6±7,4 10,1±4,0 10,4±4,3 10,6±4,2 

Recuperação         

RMSSD (ms) 14,8±6,4 13,4±5,5 9,2±8,0 15,7±5,8 

pNN50 (%) 1,5±2,4 1,0±2,6 0,9±2,7 1,4±1,8 

LF (n.u) 80,8±11,0 84,2±8,1 86,5±9,3 80,5±10,7 

HF (n.u) 19,1±11,0 15,7±8,1 13,1±8,4 19,3±10,8 

LF:HF 7,6±4,6 8,8±5,2 12,6±9,1 7,8±4,1 

SD1 (ms) 10,5±4,6 10,1±4,7 6,5±5,7 11,1±4,1 

CPT         

RMSSD (ms) 21,3±15,3 19,3±13,4 14,3±10,9 20,3±13,5 

pNN50 (%) 7,7±10,7 4,4±8,3 1,7±4,0 5,3±9,6 

LF (n.u) 76,3±21,3 73,6±23,0 80,4±11,8 70,2±20,9 

HF (n.u) 23,6±21,4 26,3±23,0 19,5±11,8 29,7±20,9 

LF:HF 6,8±6,2 6,5±5,7 6,4±5,7 4,3±4,3 

SD1 (ms) 15,2±10,9 13,0±10,2 10,2±7,8 14,4±9,6 

REC CPT         

RMSSD (ms) 18,3±8,9 21,8±11,3 12,3±7,2 21,2±10,7 

pNN50 (%) 3,4±7,5 4,2±6,6 1,0±3,1 4,3±6,6 

LF (n.u) 67,2±21,4 62,6±25,4 66,6±26,6 69,3±23,5 

HF (n.u) 32,1±21,6 37,3±25,3 32,7±25,6 30,7±23,5 

LF:HF 4,9±6,2 3,6±3,7 7,6±11,4 6,2±7,9 

SD1 (ms) 13,1±6,3 15,5±8,1 8,8±5,2 15,1±7,6 

Dados do autor. RMSSD: Raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre 
intervalos RRi normais adjacentes; pNN50: Percentual do intervalos maiores que 
50ms; LF: Low frequency (componente de baixa frequência); HF: High frequency 
(componente de alta frequência); LF:HF: Balanço simpato vagal; SD1: Dispersão 
dos pontos perpendiculares à linha de identidade; ms: Milissegundos; n.u.: Unidades 
normalizadas; CPT: Cold pressor test; REC CPT: Recuperação após cold pressor 
test. 
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Tabela 6 – Média (±DP) das variáveis autonômicas cardíacas mensuradas após as 
sessões controle, acupuntura, exercício aeróbio e óleo essencial de eucalipto 
durante o período extra laboratorial (n=12). 

  Controle Acupuntura Exercício Óleo 

Repouso         

RMSSD (ms) 17,8±10,4 14,2±5,6 14,7±6,1 15,0±5,9 

pNN50 (%) 2,1±3,5 1,0±2,4 1,0±1,8 1,3±2,5 

LF (n.u) 75,3±16,2 70,7±14,5 68,2±20,3 72,5±15,6 

HF (n.u) 24,7±16,2 29,3±14,5 31,7±20,3 27,5±15,5 

LF:HF 5,3±3,8 4,1±3,3 4,2±3,6 4,4±3,3 

SD1 (ms) 12,6±7,4 10,1±4,0 10,4±4,3 10,6±4,2 

Vigília         

RMSSD (ms) 15,4±6,7 13,3±4,2 15,2±8,5 14,1±5,0 

pNN50 (%) 2,0±2,6 1,0±1,0 2,3±3,4 1,0±1,0 

LF (n.u) 84,0±5,8 84,1±8,4 84,3±6,7 82,2±11,3 

HF (n.u) 15,9±5,9 15,9±8,3 15,6±6,6 17,8±11,3 

LF:HF 8,8±3,3 10,1±4,7 10,4±5,8 9,4±5,8 

SD1 (ms) 11,0±4,7 9,5±3,0 10,9±6,1 9,9±3,5 

Sono         

RMSSD (ms) 22,3±10,4 20,2±4,6 25,1±11,1 22,3±11,3 

pNN50 (%) 6,3±8,4 3,4±2,6 7,1±7,0 4,8±7,3 

LF (n.u) 72,9±8,2 72,8±7,4 69,9±8,9 72,0±12,3 

HF (n.u) 26,9±8,2 25,3±6,9 30,0±8,9 28,0±12,3 

LF:HF 5,4±2,5 5,3±2,3 4,6±2,8 6,2±4,4 

SD1 (ms) 15,7±7,3 14,5±3,3 17,7±7,8 115,1±6,6 

Total 16h         

RMSSD (ms) 17,4±7,5 15,2±4,1 18,0±9,0 16,3±6,2 

pNN50 (%) 3,2±4,0 1,6±1,3 3,6±4,1 1,9±2,8 

LF (n.u) 81,4±6,0 81,2±8,3 80,9±7,3 79,6±11,1 

HF (n.u) 18,5±6,0 18,3±8,2 19,0±7,3 20,4±11,1 

LF:HF 8,1±3,2 9,1±4,5 9,0±4,9 8,5±5,4 

SD1 (ms) 12,4±5,3 10,8±2,9 12,9±6,4 11,3±4,1 

Dados do autor. RMSSD: Raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre 
intervalos RRi normais adjacentes; pNN50: Percentual do intervalos maiores que 
50ms; LF: Low frequency (componente de baixa frequência); HF: High frequency 
(componente de alta frequência) LF:HF: Balanço simpato vagal; SD1:  Dispersão 
dos pontos perpendiculares à linha de identidade; ms: Milissegundos; n.u.: Unidades 
normalizadas; Total 16h: Total das 16h.  
 

A figura 19 apresenta os resultados durante o período laboratorial na fase de 

recuperação após aplicação das terapias, onde houve interação e diferença 

significativa (p<0,05) ao longo do tempo dentro das sessões para as terapias ACUP 

e EXER na análise de LF (F[1,3]= 15,918; p=0,028), HF (F[1,3]= 15,523; p=0,028) e 

LF:HF (F[1,3]= 12,410; p=0,038). Em relação à análise entre terapias, não houve 
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interação para RMSSD (F[3,44]= 2,282; p=0,092), nem para e SD1 (F[3,44]= 2,545; 

p=0,068), entretanto houve diferença significativa (p<0,05) entre o ÓLEO vs EXER. 

Houve diferença significativa também (p<0,05) entre CONT vs EXER para LF (F[3,44]= 

2,257; p=0,095) e HF (F[3,44]= 2,489; p=0,072). O pNN50 não apresentou interação 

nem diferença significativa (F[3,44]= 0,0316; p=0,813) entre as terapias. A análise 

LF:HF demonstrou interação (F[3,44]= 4,096; p=0,011) e diferença significativa 

(p<0,05) entre as terapias CONT e ÓLEO vs EXER.  
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Figura 19 - Média (±EPM) da variação absoluta (∆) das variáveis autonômicas 

cardíacas laboratoriais entre os períodos repouso e média da 1h de recuperação da 

sessão (n=12). 

 
Fonte: Dados do autor. a (RMSSD): Raiz quadrada da média do quadrado das 
diferenças entre intervalos RRi normais adjacentes; b (pNN50): Percentual do 
intervalos maiores que 50ms; c (SD1): Dispersão dos pontos perpendiculares à linha 
de identidade; d (LF): Low frequency (componente de baixa frequência); e (HF): 
High frequency (componente de alta frequência; f (LF:HF): Balanço simpato vagal; 
ms: Milessegundos; n.u.: Unidades normalizadas; CONT: Sessão controle; ACUP: 
Sessão acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo; REP: Repouso; 

M1h: Média de 1h após sessão; *p<0,05 em comparação ao repouso; #p<0,05 em 

comparação à sessão exercício. 
 

Durante o CPT, as variáveis autonômicas não apresentaram interação, nem 

diferença significativa (p>0,05) em nenhuma das análises: RMSSD (F[3,44]= 0,607; 

p=0,613), pNN50 (F[3,44]= 0,733; p=0,537), SD1 (F[3,44]= 0,486; p=0,693), LF (F[3,44]= 
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1,021; p=0,392), HF (F[3,44]= 1,012; p=0,396), LF:HF (F[3,44]= 0,428; p=0,733), como 

apresentado na figura 20.  

 

Figura 20 - Média (±EPM) da variação absoluta (∆) das variáveis autonômicas 
cardíacas laboratoriais entre os períodos repouso e estresse cardiovascular pelo 
cold pressor test (n=12). 

 

Fonte: Dados do autor. a (RMSSD): Raiz quadrada da média do quadrado das 
diferenças entre intervalos RRi normais adjacentes; b (pNN50): Percentual do 
intervalos maiores que 50ms; c (SD1): Dispersão dos pontos perpendiculares à linha 
de identidade; d (LF): Low frequency (componente de baixa frequência); e (HF): 
High frequency (componente de alta frequência; f (LF:HF): Balanço simpato vagal; 
ms: Milissegundos; n.u.: Unidades normalizadas; CONT: Sessão controle; ACUP: 
Sessão acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo; REP: Repouso; 
CPT: Cold pressor test. 
 

Os resultados da recuperação do CPT são apresentados na figura 21, onde 

se observa a ausência de interações e diferenças significativas (p>0,05) nas 
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análises de pNN50 (F[3,44]= 1,174; p=0,330), LF (F[3,44]= 0,321; p=0,810), HF (F[3,44]= 

0,331; p=0,802) e LF:HF (F[3,44]= 1,086; p=0,364). Contudo, nas análises de RMSSD 

e SD1 houve interação (F[3,44]= 3,719; p=0,018) e (F[3,44]= 3,733; p=0,017) 

respectivamente, com diferença significativa (p<0,05) entre as terapias ACUP e 

ÓLEO vs EXER. 
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Figura 21 - Média (±EPM) da variação absoluta (∆) das variáveis autonômicas 
cardíacas laboratoriais entre os períodos repouso e recuperação do estresse 
cardiovascular pelo cold pressor test (n=12). 

Fonte: Dados do autor. a (RMSSD): Raiz quadrada da média do quadrado das 
diferenças entre intervalos RRi normais adjacentes; b (pNN50): Percentual do 
intervalos maiores que 50ms; c (SD1): Dispersão dos pontos perpendiculares à linha 
de identidade; d (LF): Low frequency (componente de baixa frequência); e (HF): 
High frequency (componente de alta frequência; f (LF:HF): Balanço simpato vagal; 
ms: Milissegundos; n.u.: Unidades normalizadas; CONT: Sessão controle; ACUP: 
Sessão acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo; REP: Repouso; 

REC CPT: Recuperação após cold pressor test; #p<0,05 em comparação à sessão 

exercício. 
 

As figuras 22, 23 e 24 apresentam os resultados do período extra laboratorial 

de vigília, sono e total das 16h entre sessões, os quais não apresentaram interação 

nem diferença significativa (p>0,05) em todas as análises. Em relação ao período 

extra laboratorial, não houve interação entre as terapias no momento de vigília: 

RMSSD (F[3,44]= 0,278; p=0,840), pNN50 (F[3,44]= 5,075; p=0,166), SD1 (F[3,44]= 
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0,335; p=0,799), LF (F[3,44]= 0,159; p=0,922), HF (F[3,44]= 0,167; p=0,917), LF:HF 

(F[3,44]= 0,248; p=0,861); Do sono: RMSSD (F[3,44]= 0,271; p=0,845), pNN50 (F[3,44]= 

4,275; p=0,233), SD1 (F[3,44]= 0,307; p=0,819), LF (F[3,44]= 0,267; p=0,848), HF 

(F[3,44]= 0,298; p=0,826), LF:HF  (F[3,44]= 0,294; p=0,829); E das 16h totais: RMSSD 

(F[3,44]= 0,397; p=0,755), pNN50 (F[3,44]= 2,875; p=0,411), SD1 (F[3,44]= 0,478; 

p=0,698), LF (F[3,44]= 0,114; p=0,951), HF (F[3,44]= 0,144; p=0,932), LF:HF (F[3,44]= 

0,118; p=0,948).  
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Figura 22 - Média (±DP) das variáveis autonômicas cardíacas no período extra 
laboratorial no momento vigília (n=12).   

 
Fonte: Dados do autor. a (RMSSD): Raiz quadrada da média do quadrado das 
diferenças entre intervalos RRi normais adjacentes; b (pNN50): Percentual do 
intervalos maiores que 50ms; c (SD1): Dispersão dos pontos perpendiculares à linha 
de identidade; d (LF): Low frequency (componente de baixa frequência); e (HF): 
High frequency (componente de alta frequência; f (LF:HF): Balanço simpato vagal; 
VIG: Vigília; ms: Milissegundos; n.u.: Unidades normalizadas; CONT: Sessão 
controle; ACUP: Sessão acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo. 
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Figura 23 - Média (±DP) das variáveis autonômicas cardíacas no período extra 
laboratorial no momento sono (n=12). 

 
Fonte: Dados do autor. a (RMSSD): Raiz quadrada da média do quadrado das 
diferenças entre intervalos RRi normais adjacentes; b (pNN50): Percentual do 
intervalos maiores que 50ms; c (SD1): Dispersão dos pontos perpendiculares à linha 
de identidade; d (LF): Low frequency (componente de baixa frequência); e (HF): 
High frequency (componente de alta frequência; f (LF:HF): Balanço simpato vagal; 
ms: Milissegundos; n.u.: Unidades normalizadas; CONT: Sessão controle; ACUP: 
Sessão acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo.  
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Figura 24 - Média (±DP) das variáveis autonômicas cardíacas no período extra 
laboratorial no total das 16h (n=12). 

 
Fonte: Dados do autor. a (RMSSD): Raiz quadrada da média do quadrado das 
diferenças entre intervalos RRi normais adjacentes; b (pNN50): Percentual do 
intervalos maiores que 50ms; c (SD1): Dispersão dos pontos perpendiculares à linha 
de identidade; d (LF): Low frequency (componente de baixa frequência); e HF: High 
frequency (componente de alta frequência; f (LF:HF): Balanço simpato vagal; 16h: 
Total das 16h; ms: Milissegundos; n.u.: Unidades normalizadas; CONT: Sessão 
controle; ACUP: Sessão acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo. 
 

As figuras 25 e 26 apresentam os resultados do período total das 16h, 

analisados a cada 4h, das variáveis autonômicas cardíacas, incluindo os períodos 

de vigília e sono. Houve interação (F[4,12]= 54,789; p=0,000) e (F[4,12]= 55,342; 
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p=0,000)  nas análises RMSSD e SD1, respectivamente, com diferença significativa 

(p<0,05) ao longo do tempo dentro das sessões EXER e ÓLEO no momento do 

sono, quando comparado ao repouso. Na análise pNN50 houve interação (F[4,12]= 

28,797; p=0,000) com diferença significativa (p<0,05) ao longo do tempo dentro da 

sessão EXER no momento do sono, quando comparado ao repouso. As análises LF 

e HF apresentaram diferenças apenas no momento da vigília, com interação (F[4,12]= 

29,166; p=0,000) e (F[4,12]= 23,287; p=0,000) respectivamente, e diferença 

significativa (p<0,05) ao longo do tempo dentro das sessões ACUP e EXER. Houve 

interação também na análise LF:HF (F[4,12]= 33,956; p=0,000) com diferença 

significativa (p<0,05) nas sessões ACUP, EXER e ÓLEO no momento vigília, 

quando comparado ao repouso.   
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Figura 25 - Média (±EPM) da variação absoluta (∆) das variáveis autonômicas 
cardíacas raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR 
normais adjacentes, porcentagem dos intervalos RR adjacentes com diferença de 
duração maior que 50ms, e desvio padrão dos intervalos RR a cada 4h, das 16h 
totais (n=12).  

 
Fonte: Dados do autor. a (RMSSD): Raiz quadrada da média do quadrado das 
diferenças entre intervalos RRi normais adjacentes; b (pNN50): Percentual do 
intervalos maiores que 50ms; c (SD1): Dispersão dos pontos perpendiculares à linha 
de identidade; ms: Milissegundos; CONT: Sessão controle; ACUP: Sessão 

acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo; REP: Repouso; *p<0,05 

em comparação ao repouso. 



82 
 

Figura 26 - Média (±EPM) da variação absoluta (∆) das variáveis autonômicas 
cardíacas componente de baixa frequência, componente de alta frequência e 
balanço simpato vagal a cada 4h, das 16h totais (n=12).  

 

Fonte: Dados do autor. a (LF): Low frequency (componente de baixa frequência); b 
(HF): High frequency (componente de alta frequência; c (LF:HF): Balanço simpato 
vagal; n.u.: Unidades normalizadas; CONT: Sessão controle; ACUP: Sessão 

acupuntura; EXER: Sessão exercício; ÓLEO: Sessão óleo; REP: Repouso; *p<0,05 

em comparação ao repouso. 
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DISCUSSÃO 
 

6.1 Cromatografia gasosa 

O resultado da cromatografia gasosa identificou o 1,8 cineol como 

componente principal (69,8%) do óleo essencial extraído para pesquisa (Tabela 2). 

  

6.2 Principais achados 

No período laboratorial, os principais resultados da pesquisa durante a 

recuperação da sessão (Figura 9) foram a diminuição significativa do DP na sessão 

ÓLEO em relação ao repouso, e o aumento significativo da FC e DP na sessão 

EXER em comparação ao repouso e também em comparação às terapias CONT, 

ACUP e ÓLEO. O estresse cardiovascular causado pelo CPT gerou um aumento 

significativo, quando comparado ao repouso, nas variáveis PAS, PAD e PAM em 

todas as sessões (Figura 10). Já no momento de recuperação do CPT (Figura 11), 

as sessões CONT, ACUP e ÓLEO apresentaram queda significativa da FC em 

relação ao repouso, e queda significativa em relação à sessão EXER na FC e DP. 

Ainda neste período houve aumento significativo dos intervalos RRi na sessão 

ÓLEO em comparação ao repouso e à sessão EXER.  

Durante o período extra laboratorial das variáveis hemodinâmicas (Figuras 15 

e 16) os principais resultados mostram que a sessão ACUP foi capaz de reduzir 

significativamente a PAS, PAD, PAM, FC e DP durante o sono da amostra, quando 

comprado ao momento repouso. A sessão ÓLEO também foi eficaz na redução da 

PAD, PAM e FC durante o sono em comparação ao repouso. A sessão EXER 

conferiu um aumento significativo dos intervalos RRi durante o sono quando 

comparado ao repouso. Além disso, a sessão EXER mostrou aumento significativo 

durante o sono, quando comparado ao repouso, também nos componentes 

parassimpáticos RMSSD, pNN50 e SD1. A sessão ÓLEO mostrou aumento 

significativo nos componentes RMSSD e SD1 no momento do sono quando 

comparado ao repouso (Figuras 25 e 26).  

 

6.3 Acupuntura 

No presente estudo as agulhas foram mantidas por 20 min nos voluntários, 

uma vez que o recomendado é entre 15 a 30 min (LEUNG; KIM; SCHULTEIS, 2008; 
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WANG; LIN; MARANETS, 2009). Diferenças significativas não foram encontradas 

nas variáveis hemodinâmicas durante os momentos de recuperação após terapia e 

recuperação do CPT na sessão ACUP (Figura 9). Chang et al. (2008) em pesquisa 

utilizando o ponto 6 do canal do Pericárdio (PC6) como abordagem terapêutica 

concluíram que a acupuntura pode elevar ou diminuir a PA, e que essa resposta 

varia entre indivíduos. Corroborando a essa afirmação, Li et al. (2005) realizaram um 

estudo com pessoas saudáveis, onde a acupuntura reduziu a FC e atividade 

simpática (LF), além de aumentar a atividade parassimpática (HF) apenas dos 

sujeitos que sofreram estresse mental previamente à terapia. Os autores concluíram 

que a efetividade da acupuntura não depende apenas da seleção de pontos a serem 

usados, mas também do estado do organismo do sujeito. 

Middlekauff et al. (2004) realizaram uma pesquisa abordando os pontos PC6, 

F3 e IG4 em sujeitos saudáveis e então aplicaram duas formas de estresse 

cardiovascular: O Handgrip e o CPT. Os achados para PA corroboram ao presente 

estudo, onde a acupuntura não foi capaz de evitar sua elevação significativa durante 

o teste (Figura 10). Em investigação anterior, Middlekauff, Yu e Hui (2001) utilizaram 

os mesmos pontos para reduzir a PA durante um teste de estresse mental 

alcançando resultados positivos.  

Zhang, Shen e Wang (2014) realizaram um estudo de caso no tratamento de 

HAS, onde foram realizadas 60 sessões durante 12 semanas, e encontraram 

resultados positivos para a terapia, onde a PAS e PAD do paciente reduziram de 

140/85 para 130/80 mmHg. Longhurst (2013) em estudo de revisão afirma que os 

efeitos da acupuntura, para redução da PA, são lentos e demoram entre 2 a 4 

semanas para serem iniciados, porém ao término de 8 semanas de tratamento seus 

efeitos são duradouros, podendo se prolongar por diversas semanas.  

 Lee et al. (2010) em estudo de revisão com meta-análise afirmaram que a 

maioria das pesquisas não encontraram resultados positivos para efetividade da 

acupuntura na modulação da VFC, além disso não foi observado diferenças 

significativas na VFC à aplicação da acupuntura em paciente saudáveis sob situação 

de estresse e também em estado normal. Divergindo de tais informações, o presente 

estudo encontrou diferenças significativas tanto durante o período laboratorial 

quanto ao extra laboratorial, porém apenas nos componentes do dominio da 

frequência (LF, HF e LF:HF).  
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O presente estudo observou que uma única sessão de acupuntura no ponto 

PC6 bilateralmente foi capaz de reduzir significativamente a PAS, PAD, PAM, FC e 

DP durante o sono dos voluntários (Figuras 15 e 16). Não foi encontrado estudo 

investigando efeitos agudos da acupuntura nas respostas de PA e VFC no sono em 

indivíduos hipertensos. Contudo, Zheng et al. (2014) aplicaram uma sequência de 4 

semanas de sessões de acupuntura em hipertensos e observaram diminuição 

significativa da PAS e melhora na qualidade do sono dos voluntários. Diversos 

estudos apresentam uma relação positiva entre qualidade do sono e redução da PA 

(LI et al., 2007; LOREDO et al., 2004). Fisiologicamente, a PA durante o sono é 

menor quando comparado com a vigília, onde a diferença normal esperada é entre 

10 e 20%, e um descenso noturno da PA inferior a estes valores está associado a 

um maior índice de mortalidade (BEN-DOV et al., 2007). No presente estudo, a 

terapia ACUP foi capaz de promover um descenso noturno da PAS, PAD e PAM 

maior que 10% quando comparado à vigília (Figura 18).  

 

6.4 Exercício aeróbio 

No momento da recuperação após a sessão EXER (Figura 9) não houve 

alteração significativa dos níveis pressóricos quando comparado ao repouso. 

Entretanto, foi identificado aumento significativo nas variáveis FC e DP, indicando 

que o período de uma hora não foi suficiente para reduzir a FC dos sujeitos a níveis 

basais. Corroborando com tal achado, Abad et al. (2010) realizaram um estudo com 

jovens normotensos utilizando EA durante 30 min, com intensidade de 60 a 70% da 

FCr, não identificando HPE na amostra investigada, e também encontraram aumento 

significativo do DP. Com relação às variáveis autonômicas cardíacas, no presente 

estudo foi encontrado aumento significativo nos componentes LF e LF:HF, e 

diminuição no HF no momento da recuperação quando comparado ao repouso 

(Figura 19), indicando provável aumento da atividade simpática e do balanço 

simpato-vagal no referido momento. Os autores supracitados também investigaram 

os efeitos na VFC e encontraram respostas semelhantes, como o aumento da 

atividade simpática na recuperação do EA.  

 No presente estudo o estresse cardiovascular causado pelo CPT elevou, de 

maneira significativa, o nível das variáveis hemodinâmicas PAS, PAD e PAM durante 

a sessão EXER (Figura 10). Moreira et al. (2014), realizaram estudo com indivíduos 
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aparentemente saudáveis utilizando exercícios combinados (aeróbio e resistido) com 

intensidade de 75-85% da FC máxima, e observaram que tal protocolo foi capaz de 

proporcionar um efeito cardioprotetor nos sujeitos durante o CPT, onde a PA não 

sofreu alteração durante o teste. Diante de tal achado, os autores afirmam que a 

reação da PA frente à situação de estresse está associada à magnitude da HPE, e 

que ambos estão sob influência do balanço simpato-vagal do SNA. Os autores 

também investigaram a recuperação do CPT após 2 min, não sendo observada 

alteração da PA na sessão intervenção, no entanto a PA esteve reduzida 

significativamente quando comparada a sessão controle. No presente estudo, 

durante o momento de recuperação do CPT, se observou manutenção dos níveis 

pressóricos em todos os grupos, quando comparado ao momento repouso (Figura 

11).  

 Em relação à PA no período extra laboratorial, não foi observado diferença 

significativa durante a sessão EXER, indicando que intervenção com 20 min de EA a 

60% da FCr não foi capaz de causar redução dos níveis pressóricos na amostra 

estudada (Figuras 15 e 16). Forjaz et al. (1998) identificaram que sessão de EA a 

50% do VO2 pico durante 45 min produziu efeito mais intenso e prolongado na 

redução pressórica quando comparado a exercício de 25 min. Apesar dos sujeitos 

serem hipertensos, a média do nível da PA no início da sessão EXER do presente 

estudo não estava em níveis elevados (PAS = 129,3 ± 13,4; PAD = 82,2±7,6). 

Estudos afirmam que fatores como a duração e intensidade do exercício influenciam 

a magnitude da HPE, assim como o nível pressórico no início da atividade 

(CARDOSO JR et al., 2010; LATERZA; RONDON; NEGRÃO, 2006).  

 Com relação às variáreis autonômicas cardíacas na sessão EXER, durante o 

período extra laboratorial (Figuras 25 e 26) houve aumento significativo no momento 

vigília do componente simpático LF e do balanço simpato-vagal LF:HF, e diminuição 

significativa do componente HF nas primeiras 12h após o término do período 

laboratorial. Entretanto, no momento do sono foi observado aumento significativo 

dos componentes RRi, RMSSD, pNN50 e SD1, indicando que o EA foi capaz de 

produzir alterações no SNA durante a noite, proporcionando uma maior atividade 

vagal neste momento. Myllymäki et al. (2012) submeteram homens saudáveis a 

diferentes intensidades e durações de EA e identificaram que, de maneira aguda, 

atividade com maior duração de tempo (90 min) e intensidade moderada (60% VO2 
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máx) foi mais eficaz na redução da atividade do SNA durante o sono quando 

comparado a exercícios mais breves e mais intensos. Erdogan et al. (2011) 

identificaram que sujeitos hipertensos necessitam de maior tempo para recuperação 

total da FC após o exercício quando comparado a normotensos, e provavelmente 

este atraso seja causado pela diminuição da sensibilidade dos barorreceptores 

arteriais (IRIGOYEN; KRIEGER; CONSOLIM-COLOMBO, 2005). 

 
6.5 Óleo essencial de eucalipto 

No presente estudo, durante a recuperação da inalação do OEE houve 

diminuição significativa do DP quando comparado ao repouso (Figura 9). Diversos 

estudos evidenciaram bradicardia por ação dos óleos essenciais (CHANG; SHEN, 

2011; LAHLOU et al., 2002; SAYOWAN et al., 2012; SOARES et al., 2005). Segundo 

Cesar (2007) a expectativa de vida sofre um acréscimo de 13 anos (80 – 93) quando 

se mantém a FC em torno de 60 bpm. No presente estudo, durante a recuperação 

do CPT não houve alteração da PA, porém a FC se apresentou reduzida 

significativamente nas sessões CONT, ACUP e ÓLEO (Figura 11). Kiecolt-Glaser et 

al. (2008) também não encontraram alterações na PA durante a recuperação do 

CPT em indivíduos ao inalarem óleo essencial de lavanda ou limão, entretanto a FC 

se comportou de maneira diferente ao presente estudo, se mantendo sem 

alterações.  

Durante a recuperação do CPT houve aumento significativo dos intervalos 

RRi da VFC, quando comparado ao momento repouso, na sessão ÓLEO (Figura 

11). Em pesquisa realizada por Dayawansa et al. (2003) foi observado que a 

regulação simpato-vagal ocorre devido a melhora da sensibilidade barorreflexa após 

a inalação do óleo essencial de cedrol, mesmo em situação de estresse, 

evidenciando aumento da atividade do componente parassimpático HF, e diminuição 

do componente simpático LF. 

Jun et al. (2013) realizaram um estudo com 52 participantes humanos 

normotensos utilizando a inalação do OEE por 3 dias, 30 min cada dia e verificou 

redução significante na PA, onde provavelmente houve redução da atividade  do 

SNS, que tem a capacidade de ser modulado por odores. Esses resultados 

corroboram ao presente estudo, onde foi observado redução da PAD e PAM no 

período extra laboratorial apenas durante o sono, quando comparado ao repouso, 
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em uma única sessão com inalação do OEE durante 20 min (Figura 15). Em outro 

estudo com seres humanos, Kim et al. (2012) utilizaram a inalação de uma 

combinação com óleos de lavanda, ylang-ylang, marjoram e neroli, durante as 24h 

do dia, por 4 semanas. Os resultados evidenciaram que tal intervenção foi capaz de 

reduzir a PA significativamente considerando o aspecto estatístico e clinico, tanto de 

maneira aguda quanto crônica. Tais resultados mostram a importância de expor o 

indivíduo a períodos frequentes e prolongados de aromaterapia para se alcançar 

respostas mais expressivas. Corroborando com essa afirmação, Koteles e Babulka 

(2014) não encontraram diferença significativa na PA, FC e VFC ao submeter 

humanos à inalação de um composto com óleos essenciais de rosemari, lavanda e 

eucalipto em uma única sessão durante 3 min, e concluíram como provável motivo 

da ausência de mudanças a baixa dosagem de óleo a que os indivíduos foram 

expostos. Além disso, Bradley et al. (2009) e Woelk e Schlafke (2010) afirmaram que 

os efeitos dos óleos essenciais são mais evidentes quando a exposição é 

prolongada. 

 

6.6 Limitações 

 O presente estudo apresenta algumas limitações como o fato dos voluntários 

estarem aparentemente controlados de PA no início das sessões, assim como o 

curto período de realização das terapias EXER e ÓLEO. Esses aspectos podem ter 

contribuído para a baixa magnitude de respostas hipotensoras frente à 

administração de terapias que teoricamente são reguladores do componente 

hemodinâmico e autonômico, assim como um possível resquício de ação dos 

medicamentos anti-hipertensivos utilizados pelos voluntários, apesar da retirada do 

fármaco no dia das sessões. Ainda, o tempo de obtenção dos resultados da PA e 

VFC no momento do sono poderia ter sido maior, obtendo-se assim, dados do 

momento do despertar, buscando valores da ascensão matinal da PA.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Em acordo aos resultados encontrados, pode-se concluir que as sessões 

ACUP e ÓLEO modularam positivamente a PA, enquanto que EXER e ÓLEO 

modularam positivamente o tônus autonômico, demonstrando interação do fator 

tempo dentro das sessões, e não havendo diferenças entre terapias e a sessão 

CONT. 

Portanto, é sugerido que mais estudos sejam realizados com aplicação de 

metodologias diversificadas, investigando-se os efeitos agudos autonômicos de uma 

única sessão de terapias não farmacológicas, para que bases sólidas sejam 

formadas perante a eficácia da terapêutica alternativa no sistema cardiovascular de 

sujeitos hipertensos. 
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Nome:__________________________________________________________ 

 

Título da Pesquisa: RESPOSTAS CARDIOVASCULARES AGUDAS EM INDIVÍDUOS 

HIPERTENSOS: EFEITOS DE DIFERENTES TERAPIAS NÃO FARMACOLÓGICAS. 

 

Nome do Pesquisador: Marcus Amando Fernandes da Silva; 

Nome do Orientador: Dr. Sérgio Rodrigues Moreira 

 

1. Natureza da pesquisa: o Senhor está sendo convidado a participar desta pesquisa que 

tem como finalidade analisar as respostas agudas no sistema cardiovacular de 

indivíduos hipertensos durante as 24h da aplicação de diferentes terapias alternativas 

para o controle da pressão arterial (PA) e sistema nervoso autônomo (SNA). O Senhor 

terá que comparecer ao laboratório de fisiologia do exercício da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco (UNIVASF), campus Petrolina, em 10 dias diferentes, cada um 

separado por uma semana. Cada visita terá duração de 60 min aproximadamente. O 

Senhor irá realizar as seguintes avaliações e procedimentos: 

 

1) Avaliação por um Eletrocardiograma, em um centro especializado, realizada 

por um médico cardiologista que participará do estudo e estará o 

acompanhando durante toda realização da pesquisa; 

2) Responder anamnese sobre histórico de saúde, prontidão para o exercício 

físico e estratificação de risco conforme diretrizes do Colégio Americano de 

Medicina do Esporte e mensuração de PA no repouso. Além disso, serão 

realizadas mensurações antropométricas como estatura, peso, índice de 

massa corporal, circunferência da cintura e percentual de gordura; 

3) Em cada sessão experimental ficará sentado em cadeira confortável 

padronizada por 10 min e com os braços apoiados em uma mesa que estará 

à sua frente, e após esse período serão realizadas três medidas de PA 
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(Meditech; Micromed, BRA), onde será considerada a média das últimas duas 

para caraterizar os valores de repouso do período pré-intervenção. Durante 

esse período, os registros dos intervalos RRi 

4)  da VFC serão avaliados continuamente (Polar mod. RS800CX, Finlândia) e a 

média de duas janelas de dois min cada após o periodo de repouso de 10 min 

será considerada para caracterizar o periodo pré-intervenção. O ambiente 

laboratorial será controlado com temperatura entre 23-24 oC. 

5) Na sessão acupuntura serão inseridas durante 20 min e perpendicularmente à 

pele, duas agulhas específicas, de aço inoxidável, esterilizadas e 

descartáveis, (uma em cada braço) da marca DONGBANG 0,25mm x 

0,30mm, no ponto 6 do canal do Pericárdio (Neiguan), localizado a 2 tsun 

(aproximadamente 5 cm) proximal da prega do punho, face ventral, entre os 

tendões dos músculos palmar longo e flexor radial do carpo. A profundidade 

de inserção das agulhas alcançada em cada braço é de aproximadamente 

1cm, sendo compatível geralmente com a sensação de deqi, também 

conhecida como propagated sensation along the channel,  onde o sujeito tem 

uma percepção da agulha de uma forma diferenciada, podendo ser uma 

sensação de pressão difusa, tração, tensão, calor, peso, dormência, 

sensação de eletricidade ou formigamento ao longo do canal. Essa sensação 

está relacionada com o contato da agulha com o canal de energia, e indica 

que neste momento a agulha não precisa continuar sendo manipulada. 

Previamente a cada inserção de agulha será realizada assepsia local com 

algodão embebido de álcool 70%, e após a retirada da agulha, a região 

abordada será tamponada por cerca de 2 min com algodão virgem. Durante 

todo o procedimento o aplicador da técnica estará utilizando luvas de látex 

não estéreis. As agulhas serão descartadas logo após o uso, em caixa 

coletora de materiais perfuro-cortante, capacidade de 1,5 litros.  

6) A sessão exercício aeróbio será realizada através de 20 min de caminhada ou 

corrida em esteira rolante da marca CEFISE, modelo TK30 (Campinas, BRA). 

A intensidade será correspondente a 60% da FCr (FCr = FC máxima - FC de 

repouso x 0,6 + FC de repouso) Será utilizada à equação de Tanaka, 

Monahan e Seals (2001), a qual é específica para homens sedentários e 

apresenta um R2 de 0,81, como segue: 211 – 0,8 x idade. A intensidade a ser 

aplicada na amostra de homens com HAS do presente projeto estará abaixo 

do limiar anaeróbio, se caracterizando como um exercício moderado. Como 
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estratégia paralela de controle da carga interna de exercício físico a ser 

aplicada nos participantes do presente projeto e também para a manutenção 

da intensidade abaixo do limiar anaeróbio (intensidade moderada) durante o 

exercício, a escala de Borg de 15 pontos (6-20) será aplicada a cada 5 min da 

duração da sessão de exercício. Caso a resposta seja em valores acima de 

13 na escala, a carga externa (intensidade na esteira) será reduzida, visando 

não deixar o indivíduo chegar a uma intensidade pesada de exercício. 

7) Na sessão óleo essencial de eucalipto, irá inalar durante 20 min, em máscara 

facial descartável, 0,25ml de óleo essencial de eucalipto mensurados através 

de Pipetador Ajustável Kacil® Modelo ASD 100/1000µl.  

8) Na sessão controle o senhor permanecerá sentado em repouso (semelhante 

ao período pré-intervenção), durante 20 min da mesma forma e na mesma 

cadeira utilizada nas sessões de acupuntura e inalação do óleo essencial. 

9) Após as sessões experimentais, permanecerá durante um período de 1h no 

mesmo ambiente laboratorial para mensuração da PA a cada 15 (quinze) min 

e registros contínuos dos intervalos RRi da VFC.  

10) Um teste de estresse cardiovascular (Cold Pressor Test) será realizado, 

também em ambiente laboratórial, imediatamente após o periodo de 1h da 

recuperação. O protocolo desse teste solicita que o voluntário faça a imerção 

da mão direita em um recipiente com água em temperatura de 4 oC e 

mantenha durante 1 minuto. Durante esse período será mensurada a PA e os 

registros contínuos dos intervalos RRi da VFC para análise da reatividade 

cardiovascular durante o estresse térmico induzido.  

11)  Logo após a aplicação do estresse cardiovascular, será autorizada a 

realização da higiene pessoal (instalações de banheiro disponíveis do 

laboratório), e posteriormente os sistemas de monitoração ambulatorial de PA 

(MAPA) e de avaliação dos registros dos intervalos RRi da VFC serão 

instalados no participante para medidas durante as próximas 16h. Como 

orientação, deverão registrar eventos adversos que ocorram na vida diária ou 

noturna (sono) durante as 16h de monitorização. Na sequência (dia seguinte) 

o senhor deverá se apresentar novamente ao laboratório, no período da 

manhã, para que os equipamentos de medição sejam retirados. Durante 

todos os dias das sessões experimentais será instruído a registrar sua rotina 

alimentar diária, através de um diário alimentar que será previamente 
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fornecido e explicado. O diário alimentar consiste em um método quantitativo 

que avalia a ingestão atual de alimentos, onde o participante irá anotar de 

forma detalhada em um formulário todos os alimentos e bebidas consumidos 

durante todo o dia. O consumo deve ser anotado imediatamente após a 

ingestão dos alimentos para não haver erro da mémoria do participante.  A 

partir disso, o senhor será orientado a manter a rotina alimentar em todos os 

dias de participação dentro das sessões experimentais. Além disso, será 

instruído a não praticar atividade física, inclusive sexual nos dias das sessões 

experimentais. O senhor será orientado a suspender seus medicamentos 

para HAS no dia da sessão.  No dia da intervenção, o senhor não deverá 

fazer uso de cafeína, alcool, chocolate ou qualquer outro estimulante do 

sistema nervoso central que possa interferir nas medidas cardiovasculares a 

serem realizadas durante a sessão experimental.  

12)  Durante 23h seguidas o aparelho de MAPA e o cardiofrequencímetro estarão 

conectados, e não deverão, em momento nenhum, serem removidos ou 

manipulados, assim como o relógio anexo ao cardiofrequencímetro.  

13)  No dia seguinte, deverá comparecer ao laboratório, em horário combinado 

com o pesquisador, a fim de serem removidos os aparelhos. 

2. Participantes da pesquisa:  Participarão da  pesquisa  12  indivíduos  do  sexo 

masculino, diagnosticados com hipertensão arterial da cidade de Petrolina-PE. 

3. Envolvimento na pesquisa: Participando deste estudo o Senhor permitirá que o 

pesquisador aumente o conhecimento sobre os efeitos da acupuntura, exercício aeróbio e 

inalação do óleo essencial, contribuindo assim para os profissionais da saúde prescreverem 

terapias alternativas para melhora da qualidade de vida da população. O Senhor tem 

liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer 

fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Sempre que quiser poderá pedir mais informações 

sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador do projeto e, se necessário através do 

telefone do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas.  

4. Riscos e desconforto: A participação  nesta  pesquisa  não infringe as normas  

legais e éticas. Apesar de existirem riscos durante a participação nas sessões experimentais 

da pesquisa, os quais são no sentido de complicações cardiovasculares e lesões articulares 

ou musculares durante o esforço físico realizado, esses riscos ficam minimizados, uma vez 

que previamente exames clínicos como ECG no repouso será realizado para verificar 

possível sugestão de isquemia e as sessões de exercício serão em intensidade leve a 

moderada, sendo prescritas e conduzidas por um profissional especializado para a 
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orientação ao tipo de exercício a ser realizado. O exercício será realizado em esteira rolante 

e será permitida a realização de tentativas antes das avaliações para se familiarizar à 

técnica de execução dos movimentos. Em adição, pode ocorrer dor muscular tardia 

característica a prática de exercícios físicos por indivíduos sedentários Os riscos relativos à 

acupuntura no ponto Neiguan são quase inexistentes, uma vez que as precauções e 

cuidados forem tomados. Os riscos associados à inalação do óleo essencial de eucalipto 

não existem. Estudos clínicos com seres humanos (dados ainda não publicados) têm sido 

realizados em nosso laboratório e nenhum voluntário (n=40) apresentou algum tipo de risco 

durante ou após a inalação do eucaliptol 1,8 cineol. Além disso, o voluntário, o qual para 

participar do estudo terá que se enquadrar no perfil de inclusão e não atender aos critérios 

de exclusão da amostra. Ainda, cada participante será orientado de forma individual, tendo 

total atenção do profissional durante todos os procedimentos. Os procedimentos adotados 

nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

conforme Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos 

procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

5. Forma  de  assistência:  Como   forma  de  assistência  imediata,  caso  ocorra   

qualquer Intercorrência iremos lhe acompanhar ao atendimento médico hospitalar do SUS 

(exemplo: Emergência do Hospital de Urgências e Traumas / Hospital da UNIVASF). 

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente os pesquisadores (e/ou equipe de pesquisa) terão conhecimento de 

sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa 

pesquisa.  

7. Benefícios: Os participantes deste projeto serão informados sobre seu estado atual de 

composição corporal através das avaliações realizadas com equipamentos 

internacionalmente reconhecidos, também sobre medidas cardiovasculares através de 

exames clínicos como o ECG e teste ergométrico, além das mensurações de pressão 

arterial e intervalos RRi da variabilidade da frequência cardíaca durante todos os 

procedimentos da pesquisa. Também serão fornecidos aconselhamentos de condutas 

adequadas de exercício em acordo aos resultados obtidos a partir dos testes realizados. 

8. Garantia de sigilo e privacidade: Todas as informações coletadas neste estudo 

são estritamente confidenciais. Somente o orientador e os membros da equipe terão 

conhecimento da sua identidade. Nos comprometemos a manter sigilo da sua identidade ao 

publicar os resultados dessa pesquisa na forma do Trabalho de Conclusão de Curso e 

publicações em congressos e revistas. 
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9. Formas   de   ressarcimento    e  indenização:  O  Senhor não terá  nenhum  tipo de 

despesa com as avaliações desta pesquisa, bem como nada será pago por sua 

participação ou indenização em função de algum risco à saúde ocorrido. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem: 

 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento e autorizo a execução do 

trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. Tendo em vista os 

itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, confirmo minha participação na 

pesquisa. 

 

 

___________________________________________________________ 

Nome do participante da Pesquisa 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Membro da equipe de trabalho 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

Pesquisador: 

 MARCUS AMANDO FERNANDES DA SILVA / (87) 8874-0380 (Oi) 

 E-mail: marcusamando@hotmail.com 

Orientador:   

Dr. SÉRGIO RODRIGUES MOREIRA / (87) 9943-8686 e (87) 2101-6856 

mailto:marcusamando@hotmail.com
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COMITÊ DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISA – CEDEP 

Coordenador do CEDEP: Alexandre H. Reis 

Vice-coordenadora: Márcia Bento Moreira 

Telefone do Comitê: 87 21016896 

E-mail: cedep@univasf.edu.br 

Site: http://www.graduacao.univasf.edu.br/cedep/ 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE B 

CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E DEONTOLOGIA 

EM ESTUDOS E PESQUISAS 
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APÊNDICE C 
 

REGISTRO ALIMENTAR 
 

Nome:  

Data: 

Dia da semana: (   ) segunda   (   ) terça   (   ) quarta   (   ) quinta  (   ) 

sexta   (   ) sábado  (   ) domingo   

Horário  
Descrição da refeição (incluindo 

alimentos e bebidas 
Observações 
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APÊNDICE D 

 

 INFORMAÇÕES DO VOLUNTÁRIO 

 

Nome: ________________________________ Data Nasc.: __________________ 

Telefone (residencial / celular): __________________________________________ 

Plano de saúde: (   ) Não (   ) Sim Qual? __________________________________ 

Telefone de emergência: _______________________________________________ 

 

EM CASO DE EMERGÊNCIA COMUNICAR A: 

Nome: 

Telefone (residencial / celular): 

Endereço: 

Bairro/cidade/estado: 
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APÊNDICE E 
 

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR 
Fatores de Risco para DAC (ACSM, 1995) 

É fumante? (   ) Não       (   ) Sim. Há quanto tempo: ______________ 

Colesterol total > 200 mg/dl ou HDL < 35 mg/dl? (   ) Sim       (   ) Não  

Você é diabético e/ou hipertenso ou tem alguém na família que seja? 

(   ) Não e também não há casos na família   (   ) Não, mas há casos na família 

(   ) Sim, mas estou em tratamento   (   ) Sim, mas não está controlada 

Algum histórico familiar de infarto ou morte súbita antes dos 55 anos? 

(   ) Não (   ) Sim. Quem e em que idade:  

___________________________________________________________________ 

SINTOMAS OU SINAIS (DOENÇA CARDIOPULMONAR) 

a) Sentiu dor ou desconforto no tórax, pescoço, queixo, braços ou outras áreas?    (   

)Sim      (   ) Não 

b) Respiração ofegante em repouso ou exercício leve? Fadiga incomum.  

(   ) Sim       (   ) Não 

 

c) Sentiu vertigem ou desmaio recentemente? (   ) Sim       (   ) Não 

d) Sente falta de ar ao dormir (dispneia)? (   ) Sim       (   ) Não 

e) Percebe edema no tornozelo? (   ) Sim       (   ) Não 

f) Sente palpitações ou taquicardia? (   ) Sim       (   ) Não 

g) Sente dor nas pernas ao caminhar? (claudicação intermitente) (   ) Sim     (   ) Não 

___________________________________________ 

Assinatura 

 

Petrolina-PE , ______ de ________________ de 20 ___ 


